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RESUMO 

Esta pesquisa é resultado de um estudo sobre a cobertura do G1 sobre a morte do cantor 
sertanejo Cristiano Araújo, que visa compreender a repercussão do caso, em junho de 
2015. Veremos inicialmente um paralelo entre o jornalismo e o “gosto” pela tragédia e 
em seguida realizaremos um estudo de caso sobre o tema. A morte do sertanejo causou 
comoção nacional e alcançou recordes de audiência no portal de notícias G1. O estudo 
foi dividido em duas partes: entrevista com repórteres do G1 Goiás, editoria do portal 
responsável pela cobertura do caso, e levantamento dos comentários das matérias 
publicadas durante o período estudado. 

 

Palavras chaves: Jornalismo, Webjornalismo, Tragédia, G1, G1 Goiás, Cristiano 
Araújo, Cobertura. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Internet ganhou um espaço relevante no ecossistema midiático nos 

últimos anos e essa evolução está intimamente relacionada aos avanços que ocorreram 

nos métodos de convergência midiática. Assim como aconteceu nos meios tradicionais - 

TV, rádio e impresso - o desenvolvimento do jornalismo nos meios digitais também está 

diretamente ligado aos processos de inovação tecnológica da informação e da 

comunicação. 

Os primeiros veículos a utilizarem o ciberespaço foram os impressos. Esse 

impulso aconteceu em meados da década de 1990, consecutivamente os demais meios 

seguiram o mesmo caminho. O diferencial do jornalismo digital são seus componentes 

estéticos e técnicos na passagem da produção analógica/tipográfica para o ambiente da 

digitalização e disponibilização na rede.  

A produção de um manual de redação do jornalismo digital é obrigado a 

acompanhar, em velocidade similar, as transformações que a Internet sofre. O regente 

da redação do on-line é o imediatismo, o que obriga os profissionais a serem mais ágeis 

do que os demais, para assim disponibilizar em tempo real a notícia. 

O webjornalismo, jornalismo online, ciberjornalismo, jornalismo eletrônico 

ou jornalismo digital são termos que definem o jornalismo praticado e disponibilizado 

em redes baseadas na convergência de tecnologias e nos meios eletrônicos da 

computação e da telecomunicação.  

Neste estudo, abordaremos a importância deste meio de comunicação não 

somente como um canal de passagem ou como um veículo de transmissão, mas também 

como um meio de difusão com características próprias e efeitos específicos num estudo 

de caso da cobertura do G1 Goiás sobre a morte do cantor Cristiano Araújo em tempos 

de convergência midiática. 

O segundo capítulo compila as transformações que a chegada da Internet 

causou no cenário midiático, como as mudanças dentro das redações em relação à 

produção da notícia no jornalismo praticado na web. Também é apresentada a 

importância dos outros meios - TV, rádio e impresso - em sua consolidação, a influência 

do impresso sobre o jornalismo digital e a sua capacidade de abrangência. 

No terceiro capítulo é abordada a questão da qualidade jornalística e é 

apresentado o seu papel dentro dos meios digitais. Além disso, é repercutido o “gosto” 
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do jornalismo e do público pela tragédia em tempos de convergência midiática. No 

capítulo posterior é apresentada a Infoglobo na Internet com o surgimento do portal G1.  

No quinto capítulo é repercutida a cobertura da editoria estudada, o G1 

Goiás, sobre a morte do cantor Cristiano Araújo, em junho de 2015. Além disso, este 

capítulo aborda a metodologia de pesquisa adotada neste trabalho, o estudo de caso. 

Também é explicitado como surgiu essa modalidade de pesquisa que utiliza técnica 

qualitativa e quantitativa, assim como suas etapas e características. 

Ainda neste capítulo, serão analisados os 901 comentários mais repercutidos 

de cada uma das 66 matérias analisadas, que foram produzidas entre os dias 24 e 30 de 

junho, um período de sete dias. O período de estudo abrande desde a notícia do trágico 

acidente envolvendo o cantor até a homenagem realizada pela família durante a missa 

de sétimo dia da namorada Allana Moraes, que também morreu no acidente.  

Também será elucidado como a editoria G1 Goiás conseguiu, com a notícia 

da morte de Cristiano Araújo, atingir a marca de matéria mais acessada da história do 

portal, com mais de 30 milhões de acessos no dia da publicação. 

Já no sexto capítulo, ponderamos a relação de notícias sobre tragédias 

gerarem maior repercussão do que os demais factuais que acontecem diariamente. Aqui, 

fazemos um paralelo sobre todos os pontos abordados neste trabalho.  

O percurso adotado neste trabalho parte-se da revisão de referências sobre 

os conceitos de jornalismo digital e sobre a cobertura jornalística de tragédias, os quais 

são revisados aspectos teóricos que fundamentam a proposta da pesquisa. Em seguida, 

ações praticadas, como a organização da equipe jornalística do portal G1, para as 

avaliações da cobertura de uma das tragédias mais repercutidas no Brasil, ocorrida no 

estado de Goiás.  

Vale ressaltar que o trabalho apresentado não pretende, de forma alguma, 

generalizar os possíveis motivos responsáveis por tamanha repercussão das matérias 

envolvendo a morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo, mas incentiva a reflexão e o 

debate sobre o jornalismo, suas funções e como são desempenhadas atualmente.    
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2 A ERA DO JORNALISMO DIGITAL 

O webjornalismo, jornalismo on-line, ciberjornalismo, jornalismo eletrônico 

ou jornalismo digital é o jornalismo praticado e disponibilizado em redes baseadas na 

convergência de tecnologias e no meio eletrônico, da computação e da telecomunicação. 

Embora esses termos sejam tratados comumente como sinônimos, eles recebem 

definições diferentes nos círculos acadêmicos. O crescimento do jornalismo nos meios 

digitais também está diretamente ligado aos processos de inovação tecnológica da 

informação e da comunicação, assim como aconteceu com a TV, o rádio e o impresso. 
A questão dos modelos no ciberjornalismo (de jornal, de redação, de negócio, 
de formação) foi sendo alvo de permanente de questionamento. E, de 
maneiras diversas, ainda é. Hoje em dia, no entanto, começa a ganhar 
consistência a ideia de que a formação de jornalistas para o trabalho em 
publicações online deve partir de pressupostos substancialmente diferentes da 
formação de jornalistas para os media tradicionais. (BASTOS, 2010, p.6) 
 

Para Bastos (2000, p.5) o jornalismo eletrônico é a melhor definição para o 

jornalismo praticado no cenário digital, porque o termo engloba o jornalismo on-line e o 

jornalismo digital. O autor também se preocupa com a esfera da produção nas seguintes 

definições: fazer apuração é jornalismo on-line, desenvolver e disponibilizar produtos  é 

jornalismo digital. Ainda para o autor,“o jornalismo on-line consolida-se no interior das 

redações à medida que as ferramentas do novo meio vão sendo incorporadas 

naturalmente nas rotinas profissionais” (BASTOS, 2000, pág. 103). 

Para Mielniczuk (2003), o termo eletrônico é o que mais compreende as 

características do meio, visto que toda a tecnologia que se utiliza no jornalismo é de 

natureza eletrônica, seja ela analógica ou digital. Ainda segundo a autora, assim, o 

jornalismo eletrônico estaria sendo exercido ao utilizar de aparelhos eletrônicos quando 

se estivesse em busca de informações e para a disseminação das mesmas. 

No mesmo estudo, Mielniczuk (2003) denomina jornalismo digital como 

também jornalismo multimídia, porque ambos implicam na possibilidade da 

manipulação conjunta de dados digitalizados de diferentes naturezas, como os recursos 

de texto, vídeo e fotografia. Para Bastos (2009), o ciberjornalismo remete ao jornalismo 

praticado com a assistência de possibilidades tecnológicas oferecidas pela cibernética ou 

ao jornalismo praticado no ciberespaço. 
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Em termos genéricos, por ciberjornalismo deve entender-se, basicamente, o 
jornalismo produzido para publicações na Web por profissionais destacados 
para trabalhar, em exclusivo, nessas mesmas publicações. O ciberjornalismo 
é ainda definido como sendo produzido mais ou menos exclusivamente para 
a World Wide Web e pode ser funcionalmente diferenciado de outros gêneros 
de jornalismo pela sua componente tecnológica enquanto fator determinante 
em termos de uma definição operacional. (BASTOS, 2009, p.1) 
 

De acordo com Canavilhas (2001), o Webjornalismo faz menção a uma 

parte específica da Internet, o qual disponibiliza interfaces gráficas.  
Se, para o jornalista, a introdução de diferentes elementos multimídia altera 
todo o processo de produção noticiosa, para o leitor é a forma de ler que 
muda radicalmente (...) O grande desafio feito ao webjornalismo é a procura 
de uma "linguagem amiga"que imponha a web notícia, uma notícia mais 
adaptada às exigências de um público que exige maior rigor e objetividade. 
(CANAVILHAS, 2001, p.2) 
 

A partir dessas definições, a autora Mielniczuk (2003) elaborou o quadro a 

seguir onde são apresentadas as definições, de forma resumida, dos seguintes conceitos: 

Nomenclaturas Definições 

Jornalismo eletrônico utiliza de equipamentos e recursos eletrônicos 

Jornalismo digital ou 

Jornalismo multimídia 

emprega tecnologia digital, todo e qualquer procedimento que 

implica no tratamento de dados em forma de bits 

Ciberjornalismo envolve tecnologias que utilizam o ciberespaço 

Jornalismo on-line é desenvolvido utilizando tecnologias de transmissão de 

dados em rede e em tempo real 

Webjornalismo diz respeito à utilização de uma parte específica da Internet, 

que é a web 

QUADRO 1 – Resumo das definições de nomenclaturas sobre práticas de produção e 
disseminação de informação no jornalismo contemporâneo. Fonte: Mielniczuk (2003) 

 

O jornalismo praticado nos veículos digitais recebe várias definições, 

porque a Internet é uma mídia diferenciada que ganhou um espaço significativo na área 

da comunicação, assim como as outras mídias tradicionais. Devido às suas 

características próprias, a Internet pode transformar todo e qualquer procedimento 

jornalístico que aborde o tratamento de dados implicando também na transformação das 

outras mídias.  
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2.1 A WEB E SUAS CARACTERÍSTICAS 

O embrião ideológico da Internet surgiu no final da década de 60, nos 

Estados Unidos. No começo, diferente do que temos hoje, o propósito inicial do veículo 

seria a construção de uma ferramenta de comunicação militar, assim como o rádio. 

Um grupo de programadores e engenheiros eletrônicos, contratados pelo 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos, desenvolveu o conceito de uma 
rede sem nenhum controle central, por onde as mensagens passariam 
divididas em pequenas partes, que foram chamadas de “pacotes”. Assim, as 
informações seriam transmitidas com rapidez, flexibilidade e tolerância a 
erros, em uma rede onde cada computador seria apenas um ponto (ou “nó”) 
que, se impossibilitado de operar, não interromperia o fluxo das informações. 
(MONTEIRO, p. 27 e 28) 

Assim como os outros veículos de comunicação - rádio, TV e impresso - 

que não passaram por transformações tão radicais, a rede mundial de computadores 

previa grandes transformações. Entretanto, por ser um veículo relativamente novo e em 

constante transformação e crescimento, ainda não foi encontrada uma fórmula de 

padronização específica sobre a sua linguagem. 

Como já foi dito anteriormente, a velocidade com que a Internet se 

transforma é um dos fatores que dificultam a elaboração de um manual de redação do 

jornalismo digital. Apesar da relativa novidade desse meio jornalístico ainda é preciso 

compreender teoricamente as Novas Tecnologias de Comunicação (NTC).  

O profissional responsável pela filtragem e ordenamento da informação tem 

papel primordial nas redações dos jornais digitais devido ao crescimento da massa de 

informações disponíveis aos leitores. Para Palacios1 o movimento de constituição de 

novos formatos midiáticos pode ser considerado “uma articulação complexa e dinâmica 

de diversos formatos jornalísticos e suportes”. 

Muitas das características do jornalismo digital são encontradas em outros 

suportes jornalísticos anteriores ao seu surgimento, como o impresso, o rádio e a TV. 

Sendo assim, se desassocia a ideia de que este tipo de jornalismo causou rupturas no 

jornalismo praticado nos outros veículos. As principais características desse “novo” 

meio -  hipertextualidade, multimedialidade, interatividade, memória, instantaneidade, 

personalização e ubiquidade - são discutidas por diferentes estudiosos do mundo. 

                                                            
1 Disponível em <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/eno111220022.htm> 
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O recurso de hipertextualidade é muito utilizado devido à sua 

funcionalidade em fazer a ligação de várias informações dentro de um texto. De acordo 

com Canavilhas (2014), com a utilização de hiperlinks, o texto passa a ser formado por 

diferentes blocos informativos. 
A origem etimológica da palavra “texto” é “textum”, que significa tecido ou 
entrelaçamento. Na Web, o texto aproxima-se deste último significado: mais 
do que um mero conjunto de palavras ou frases organizadas segundo um 
conjunto de regras preestabelecidas, o texto transforma-se numa tessitura 
informativa formada por um conjunto de blocos informativos ligados através 
de hiperligações (links), ou seja, num hipertexto. (CANAVILHAS, 2014, 
p.10) 
 

Salaverría (2014) define como principais definições para os conceitos de 

multimédia:  como multiplataforma, o qual o autorrefere-se aos casos onde diferentes 

meios de uma mesma empresa jornalística articulam as suas produções informativas 

para conseguir um resultado conjunto. Como polivalência, quando o adjetivo descreve 

um novo perfil de jornalista e esse é caracterizado por acumular distintos trabalhos que 

no passado eram desempenhados por diferentes profissionais; e como combinação de 

linguagens, o que designa aquilo que utiliza conjunta e simultaneamente diversos meios, 

como imagens, sons e texto, na transmissão de uma informação. 

A interatividade é uma característica bastante comum do jornalismo digital 

e é considerada por Rost (2014) como um de seus pilares.Entretanto, sua funcionalidade 

é muito utilizada nos demais suportes jornalísticos existentes. Segundo o autor, “a 

interatividade é um conceito ponte entre o meio e os leitores/utilizadores, porque 

permite abordar esse espaço de relação entre ambas as partes e analisar as diferentes 

instâncias de seleção, intervenção e participação nos conteúdos do meio” (ROST, 2014, 

p.53). 

O autor diferencia a interatividade em dois tipos: seletiva e comunicativa. A 

primeira condiz com as possibilidades de controle que tem o leitor sobre o processo de 

recepção dos conteúdos. Já a segunda representa as possibilidades de comunicação e 

expressão que o leitor tem entre os conteúdos do meio. 

O jornalismo digital tem a possibilidade de disponibilizar on-line todas as 

informações produzidas e armazenadas anteriormente. Esse processo chamado de 

“memória” acontece através da criação de arquivos digitais, com sistemas sofisticados 

de indexação e recuperação da informação. Como afirma Palácios (2014), no jornalismo 

digital, a informação pode ser acessada e recuperada pelo profissional que produziu o 
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conteúdo ou pelo leitor da notícia. Essa procura é realizada através de ferramentas de 

buscas que permitem os cruzamentos de palavras-chaves e datas. 

Para Palácios (2014), a memória no jornalismo está acondicionada à 

produção de reportagens de caráter comemorativo, como aniversários de eventos ou 

pessoas, ponto de comparação e convites à nostalgia, e quando um acontecimento está 

sinalizando o fim de uma trajetória, como matérias que se estendem e foram 

acompanhadas em um determinado período de tempo. 

O leitor também contribui para a memória jornalística dos conteúdos 

publicados. Isso acontece quando o público participa de fóruns ou enquetes, inquéritos 

ou pesquisa de opinião ao acessar uma notícia. Assim, a opinião relacionada ao 

conteúdo passa a ser um material incorporado ao material da informação construído em 

torno do acontecimento.  

A instantaneidade está correlacionada à velocidade de publicação do 

conteúdo noticioso. O jornalista, de forma ágil, produz e publica o fato ocorrido para 

que o assunto seja visto como novo para grande parte dos leitores, ou seja, ele é o 

primeiro a contar o que aconteceu.  

Na era da instantaneidade em rede, suposições sobre o que constitui “ser o 
primeiro” estão sob pressão. Na medida em que as empresas jornalísticas têm 
competido em termos de velocidade, estas elegeram as novas tecnologias 
como suporte para lhe darem vantagem, desde o uso do telégrafo para 
distribuição de notícias, passando pela editoração eletrônica (desktop 
publishing), até a adoção da tecnologia via satélite pelas emissoras 
(broadcasters). (BRADSHAW, 2014, p.111). 
 

O jornalismo digital adota ainda estratégias ou recursos de personalização. 

Trata-se de um recurso que cria especificidades de acordo com a necessidade individual 

de cada público/cliente. De acordo com Lorenz (2014), a personalização de experiências 

informativas pode apresentar várias formas e extensões, mas a mais habitual é deixar o 

leitor selecionar os temas mais relevantes para a criação de uma página com base em 

preferências pessoais. 

Outra característica presente no jornalismo digital é a ubiquidade, que 

significa estar em todo e qualquer lugar. Pavlik (2014a) a define diferentemente quanto 

ao cenário midiático. 
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No contexto da mídia, ubiquidade implica que qualquer um, em qualquer 
lugar, tem acesso potencial a uma rede de comunicação interativa em tempo 
real. Quer dizer que todos podem não apenas acessar notícias e 
entretenimento, mas participar e fornecer sua própria contribuição com 
conteúdos para compartilhamento e distribuição global. Além disso, o 
conteúdo noticioso emana de uma variedade de fontes cada vez mais ubíquas, 
incluindo câmeras de segurança ou vigilância bem como sensores de muitos 
tipos e formatos, frequentemente ligados à internet. (PAVLIK, 2014a, p.160) 

 

Com a evolução midiática, os limites de espaço e tempo durante a produção 

de um produto jornalístico diminuiu, diferentemente da capacidade de armazenamento 

das máquinas e das novas tecnologias, da possibilidade de vários acessos de leitores ao 

mesmo tempo e do recurso de atualização da matéria.  

Assim como ocorreu com o radiojornalismo, o telejornalismo e o jornalismo 

impresso, que passaram por amadurecimento e busca de linguagens próprias, o 

jornalismo digital emergiu e tem buscado especificar suas características e conceitos.  

 A Internet, embora seja um meio praticamente novo, transmite aos leitores 

a impressão de ser um ambiente muito conhecido. Isso acontece devido à proximidade 

das suas características encontradas também nos outros veículos, principalmente no 

impresso, que foi o primeiro meio a migrar para a web. Esse impulso aconteceu em 

meados da década de 1990, consecutivamente os demais meios lograram em seguida. 

Entretanto, apesar da utilização de novas ferramentas, que tornou o jornal mais atrativo, 

houve a necessidade de se descobrir novas técnicas e características desse meio e de se 

adaptar a essa nova realidade de convergência das mídias.  

 

2.2 A CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA 

A convergência midiática significa muito mais do que uma simples 

mudança tecnológica. Pode ser caracterizada como um avanço tecnológico que 

representa também uma mudança no modo de encarar as relações entre o homem e as 

mídias, tendo implicações no modo como se aprende, trabalha, participa do processo 

político e se relaciona com as outras pessoas. 

Neste contexto, a convergência das mídias altera a relação entre as 

tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos. Com o crescimento da 

Internet, presumiu-se que as novas mídias substituiriam as antigas e que os antigos 

meios de comunicação seriam absorvidos pela tecnologia emergente. Entretanto, não foi 

isso que aconteceu, todas as mídias interagiram e estão se convergindo. 
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Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 
plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 
comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão 
a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que 
desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 
tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está 
falando e do que imaginam estar falando (JENKINS, 2009, p. 29).  
 

O jornalismo multimídia não é um jornalismo produzido só por meio de 

novas possibilidades tecnológicas. O mesmo segue uma lógica inovadora por seguir as 

regras das redações, porém com capacidades de ampliação e valorização do conteúdo. 

Em tempos de convergência não se caracteriza o emissor com o papel ativo 

e o receptor o passivo. “Atualmente, vive-se um momento em que receptores adquiriram 

vozes e, assim, são capazes de modificar, interagir e produzir. A internet colocou uma 

nova fronteira para a televisão” (SANTOS e LUZ, 2013, p.24). 

Utilizar uma plataforma multimídia, capaz de reiterar e complementar uma 

matéria jornalística por meio de arquivos de áudio, vídeo e ilustrações, pode ser um 

mecanismo não só de atração, mas também de credibilidade, ao apresentar a capacidade 

de dar vazão aos diferentes pontos de vista sobre um mesmo acontecimento. A partir do 

surgimento do jornalismo multimídia, houve a ampliação da exigência pela 

responsabilidade e competência quanto à forma de informar o público. 

A Internet é a principal responsável por se pensar em novas mídias, já que 

foi através dela que a tecnologia digital transformou a relação entre o homem e os meios 

de comunicação. “Tanto seu surgimento quanto a sua popularização possibilitaram o 

uso dos computadores, antes vistos somente como ferramenta de trabalho e diversão, 

como um canal de transferência física: o poder de falar com o mundo” (SANTOS e 

LUZ, 2013, p.25). 

Devido a isso, o cenário da comunicação é comumente transformado pelas 

novas tecnologias da informação. As mídias móveis podem ser conceituadas como os 

novos agentes que reconfiguram a produção, a publicação, a distribuição, a circulação, a 

recirculação, o consumo e a recepção de conteúdos jornalísticos em multiplataformas, o 

qual deu origem aos produtos aplicativos (apps). 

A partir da implementação dos modelos de convergência midiática surgiu a 

noção de continuum multimídia, de Barbosa (2013), impulsionado pelas redações 

integradas que também são conhecidas como redações multimídias.  
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O conceito do continuum multimídia abrange aspectos relacionados aos 
desenvolvimentos tecnológicos, à absorção de novos procedimentos para 
realizar os processos e rotinas de produção do jornalismo, como também os 
avanços já empreendidos nos estudos para o melhor entendimento do 
fenômeno da convergência jornalística, suas particularidades, consequências 
e também divergências. Ademais, continuum multimídia compõe um dos 
traços característicos para o que se depreende como novo estágio de evolução 
para o jornalismo em redes digitais. (BARBOSA, 2013, p.38) 
 

Sabe-se que o jornalismo convive diretamente com o aprimoramento da 

tecnologia e que uma das suas principais evoluções foi vencer as barreiras geográficas e 

temporais, fazendo com que a velocidade de circulação das notícias pudesse chegar até 

o público com maior rapidez. De certa forma, a inovação tecnológica pode ser 

considerada a convergência midiática fazendo emergir formas inovadoras para a 

produção e apresentação das informações jornalísticas. Entretanto, a construção da 

notícia também foi fundamental para essa emersão.  

 

2.3 DA PIRÂMIDE INVERTIDA À PIRÂMIDE DEITADA 

 

Os títulos estão intrínsecos nas principais técnicas de redação jornalística, 

onde são estudadas a introdução teórico/prática às escritas, linguagens, estilos e gêneros 

jornalísticos, disciplinas essas onde a pirâmide invertida é referenciada como uma das 

técnicas fundamentais no jornalismo escrito. 

De acordo com Canavilhas (2006, p.5), a técnica da pirâmide invertida pode 

“resumir-se em poucas palavras: a redação de uma notícia começa pelos dados mais 

importantes – a resposta às perguntas O quê, quem, onde, como, quando e por quê – 

seguido de informações complementares organizadas em blocos decrescentes de 

interesse”. 

Esta regra de funcionamento nasceu durante a Guerra da Secessão, nos 

Estados Unidos, porque o meio de comunicação utilizado na época, o telégrafo, não 

permitia que os jornalistas enviassem mensagens extensas para as redações, ou seja, era 

preciso enviar a informação em vários blocos diferentes. Para que a notícia pudesse ser 

publica o mais rápido possível, os jornalistas escreviam as informações cruciais nas 

primeiras linhas do texto, posteriormente, o restante dos dados passava pelo mesmo 

processo em diferentes blocos. (FONTCUBERTA apud CANAVILHAS, 2006, p.6) 

Essa técnica, que se trata de uma fórmula que normatiza como as 

informações devem ser organizadas e apresentadas dentro de uma notícia, se tornou 

conhecida mundialmente como a Pirâmide Invertida. (Figura 1). 
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Figura 1: Pirâmide Invertida 

 
Fonte: Baseado em CANAVILHAS, 2006, p.5. 

 

Entretanto, mesmo com a transmissão de informações de forma rápida, o 

trabalho jornalístico poderia se tornar monótono e sem atratividade para o leitor. O 

processo de produção da notícia tendeu a se tornar uma rotina. 
Apesar da eficácia na transmissão rápida e sucinta de notícias, a aplicação 
desta técnica tende a transformar o trabalho jornalístico numa rotina, 
deixando pouco campo à criatividade e tornando a leitura das notícias pouco 
atrativa, pelo que a importância desta técnica tem sido objeto de muitas 
polêmicas. (CANAVILHAS, 2006, p.6) 
 

Segundo Canavilhas (2006), nos últimos 20 anos, a técnica vem sendo 

discutida entres os veículos de comunicação, por causa da velocidade que as 

informações são veiculadas nos noticiários audiovisuais e são postadas pela Internet. 

Salaverria (2005) afirma que a pirâmide invertida funciona, mas não é 

suficiente. Para o autor, a Internet exige formatos que possibilitem uma maior sintonia 

das informações circuladas na rede, sendo assim, capaz de criar 

níveis de profundidade documental.  

Canavilhas (2006) concorda com a opinião de Salaverria (2005), pois, 

segundo ele, esta técnica está ligada a um jornalismo muito limitado pelas 

características do suporte que utiliza. Para Canavilhas (2006, p.7) “usar a técnica da 

pirâmide invertida na web é cercear o webjornalismo de uma das suas potencialidades 

mais interessantes: a adoção de uma arquitetura noticiosa aberta e de livre navegação”. 

Diferentemente do jornalismo impresso, onde o espaço é definido como 

finito, a informação transcrita é delineada de acordo com o modelo disponível. De 

acordo com Canavilhas (2006), o recurso da pirâmide invertida faz sentido, 
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principalmente, porque o editor pode sempre cortar um dos últimos parágrafos sem 

correr o risco de cortar o sentido da notícia. Conhecido popularmente como corte pelo 

pé, isso acontecia quando as notícias ainda nem era digitadas em computadores. Reduzir 

o texto era, então, cortar o fim dele. Ainda segundo o autor, nas edições on-line os 

cortes também acontecem, mas por questões estilísticas, pois seu o lugar de publicação 

é infinito e pode oferecer ao leitor outras plataformas contextualizadas e diferenciadas 

através dos elementos multimídias. 

Todos os recursos aplicados às estruturas hipertextuais informativas acenam 

a um afastamento em relação à pirâmide invertida. Como afirma Canavilhas (2006), 

com a aproximação da representação gráfica da técnica da pirâmide invertida, a 

arquitetura do material jornalístico publicado no on-line sugere uma pirâmide deitada 

(Figura 2). 
Tal como acontece na pirâmide invertida, o leitor pode abandonar a leitura a 
qualquer momento sem perder o fio da história. Porém, neste modelo é-lhe 
oferecida a possibilidade de seguir apenas um dos eixos de leitura ou navegar 
livremente dentro da notícia. (CANAVILHAS, 2006, p.15) 
 
 

 
Figura 2: Pirâmide Deitada 

 
Fonte: Baseado em CANAVILHAS, 2006, p.15. 

 
 

De acordo com Canavilhas (2006, p.15), a pirâmide deitada propõe quatro 

níveis de leitura: a unidade base, nível explicação, nível de contextualização e nível de 

exploração.  
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O primeiro nível, assim como na pirâmide invertida, traz o lead com as 

tradicionais perguntas: o que, quando, quem e onde. No segundo, que é o da explicação, 

o autor deve responder ao por quê e ao como. 

Já no terceiro nível, chamado de contextualização, utiliza-se os recursos que 

a Internet dispõe como o vídeo, som, fotografias, infografias animadas, entre outros. O 

último nível, o de exploração, liga a notícia ao arquivo da publicação, ou a arquivos 

externos. É quando se faz uso dos hiperlinks, os quais ligam a outras matérias 

relacionadas ou a páginas com assuntos em comum. 

Tendo explicitado o surgimento do jornalismo praticado na web, assim 

como a convergência midiática, as definições das técnicas das pirâmides invertida e 

deitada, passaremos a tratar no próximo capítulo sobre a relação do jornalismo digital 

com a tragédia. 
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3 JORNALISMO: QUALIDADE E TRAGÉDIA 

 

Com o passar do tempo é observa-se o aumento do profissionalismo e da 

busca da excelência técnica na produção da notícia. A qualidade da informação 

acompanha os desdobramentos industriais, notados há pelo menos 20 anos, com a 

expansão das tecnologias de produção e a veiculação de informações, fator responsável 

pela ampliação da oferta e da procura e pela elevação das exigências de qualidade pelos 

diversos públicos.  

O trabalho desenvolvido na busca pela qualidade da informação é tão 

relevante que abrange praticamente todos os espaços de uma redação durante a 

produção da notícia. Não se pode descuidar desse processo, porque sua avaliação acaba 

envolvendo a identificação de fatores de ambiente e cultura política, que podem 

influenciar no desempenho dos jornalistas. 

Deve-se considerar ainda que o mercado jornalístico absorveu com alguma 
relutância a noção de que a notícia é um produto, que seu processo de 
produção se dá em larga escala e que, para a sobrevivência das empresas do 
ramo e do jornalismo em geral, é necessário atingir padrões mínimos de 
qualidade na oferta dos serviços.Neste sentido, passa a se difundir uma 
consciência generalizada que se apoia em estandares coletivos e auto-
exigência de desempenho. Paulatinamente, qualidade se torna um conjunto 
de esforços e de vontade de mudanças no ambiente do jornalismo e no 
próprio fazer jornalístico. (CHRISTOFOLETTI, 2010, p.5) 

O conceito de qualidade é disseminado em diferentes áreas e suas 

características alcançaram inclusive as empresas jornalísticas. Em algumas dessas 

companhias, há divisões específicas que supervisionam as atividades internas, em outras 

o acompanhamento e controle estão diretamente ligados a gerências de planejamento 

estratégico. Após isso, a qualidade se tornou praticamente sinônimo de excelência 

técnica, logo depois passou ser importante na área de marketing e no que se dizia 

respeito nos processos de controle e gestão do jornalismo. 

Para melhorar seus produtos, empresas estabelecem metas e padrões que 
devem ser incorporados pelos seus profissionais; editam normativas internas 
e uniformizam procedimentos; nivelam e unificam; prescrevem e passam a 
acompanhar a evolução de etapas da rotina produtiva. No caso da indústria 
jornalística brasileira, é notório que as últimas seis décadas contribuíram com 
avanços concretos em produtos e serviços, mas também nas relações entre o 
setor e os seus públicos. (CHRISTOFOLETTI, 2010, p.5) 

Carvalho (2005) destaca Shewhart, Mayo, Juran, Feigenbaum, Crosby e 

Deming, entre outros como os precursores dos estudos envolvendo a questão da 

qualidade. A autora também define como métodos da área os gráficos de controle, a 
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motivação humana, o planejamento e a apuração de custos, o controle de qualidade 

total, o zero defeito, entre outros. Entretanto, com o passar do tempo e a evolução dos 

estudos, os conceitos de qualidade e de gestão da qualidade passaram a incorporar cada 

vez mais elementos.  

Há autores que afirmam que a qualidade precisa ser entendida a partir do 

ponto de vista do consumidor, porque a excelência de um produto ou serviço em 

particular é aquilo que o consumidor percebe como qualidade. Consequentemente, isso 

afeta a avaliação final do produto ou serviço consumido. 

De acordo com Christofoletti (2010), ao se falar em qualidade fala-se de um 

conceito e de uma preocupação que atravessam toda uma organização, que vão desde os 

responsáveis pela interpretação das expectativas dos consumidores, pelo setor de 

desenvolvimento de produtos, pela equipe de produção, até aos responsáveis por 

entregar o produto ao consumidor final.  

Ao longo da construção da história da imprensa brasileira, não se mediu 

esforços para se alcançar a qualidade, a inovação e a excelência da notícia. Essas 

iniciativas têm em comum duas características: buscam a qualidade independente de 

suas causas e são provenientes das empresas ou de suas cúpulas diretivas.  

São ações que denotam que o mercado se organiza, que as empresas se 
esforçam para padronizar, normatizar, inovar e aperfeiçoar processos e 
sistemas. Iniciativas que servem de exemplo: criação de cargos de 
ombudsman ou gerente de qualidade; concepção e implementação de 
manuais de redação; criação e composição de conselho de leitores; criação de 
prêmios para incentivar a competitividade interna; ações para a 
profissionalização da gestão; elaboração de projetos ou políticas editorias, e 
sua consequente implantação; reformas internas nos produtos; adoção de 
processos de normatização e gerenciamento; busca de excelência técnica e 
inovação tecnológica; fortalecimento e organização empresarial, por meio de 
entidades associativas; ações para a expansão de negócios pela via da 
diversificação mercadológica. (CHRISTOFOLETTI, 2010, p.5)  

Ainda segundo Christofoletti (2010), os movimentos pela qualidade dos 

meios de comunicação são norteados por todas as partes, como: governos, organizações 

não-governamentais, igrejas, associações classistas, profissionais que não ocupam 

cargos diretivos, academia, até outras instituições e autores influentes. 

Apesar de haver algumas possíveis definições sobre a qualidade jornalística, 

ainda não foi efetivamente incorporada uma avaliação de qualidade como já existe nas 

áreas do setor industrial e do comércio e serviços.  



23 
 

A UNESCO, entretanto, transparece em um estudo que existem alguns 

conjuntos de questões que debatem esse meio de várias faces. Na pesquisa, o 

pesquisador Christofoletti (2010) buscou levantar indicadores de qualidade para o 

jornalismo e dividiu a qualidade em dois aspectos. São eles: a adequação a 

padrões/especificações previamente definidos pela própria organização e o grau de 

adequação entre as expectativas dos consumidores e a percepção deles do produto ou 

serviço.  

Dentre os elementos de qualidade mais lembrados pelos entrevistados da 

pesquisa, que o autor desenvolveu nas empresas jornalísticas para estabelecer uma 

matriz de indicadores de qualidade, estão o princípio da verdade e verificabilidade de 

fontes e compromisso social, pluralidade, independência e ética. 

Em outro estudo, Kovach e Rosenstiel (2004) definiram nove elementos 

básicos do jornalismo que caracterizam a sua qualidade. São eles: obrigação do 

jornalista com a verdade, lealdade aos cidadãos, disciplina quanto à verificação das 

informações, independência quanto às fontes,monitor independente do poder, abrir 

espaço para a crítica e o compromisso público, empenhar-se para apresentar o que é 

significativo de forma interessante e relevante, apresentar as notícias de forma 

compreensível e proporcional e liberdade para trabalhar de acordo com sua consciência. 

A partir dessas definições, “o tema qualidade assume dois sentidos, o 

diferencial competitivo e o promotor de uma cultura organizacional, o qual padroniza 

procedimentos, reduz desperdícios, otimiza recursos e atende rapidamente às demandas 

que recebe”(CHRISTOFOLETTI, 2010, p.14). 

A visão que os jornalistas têm sobre a qualidade do seu trabalho é 

importante, porque o processo de produção da notícia é traçados pelas obrigações e 

responsabilidade que os profissionais da área acreditam possuir.  

3.1 O IMPACTO DA NOTÍCIA TRÁGICA 

A qualidade da notícia é um fator que se faz necessário no jornalismo. Ela 

assegura a credibilidade do veículo/meio quanto à produção da informação. Em tempos 

de rotineiros acontecimentos trágicos, a tragédia estampa diariamente as capas de todos 

os veículos de comunicação do Brasil e do mundo e a qualidade dessa informação é 

algo a ser questionado. Por que uma notícia trágica ganha tanto destaque? 
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Esse tipo de notícia geralmente é tão impactante que “atinge” até mesmo 

aqueles que, de fato, não têm nenhum tipo de proximidade com o acontecimento. Esse 

público toma conhecimento da informação a partir do recorte e da construção midiática 

dos fatos. 

A decisão do que é e do que não é notícia, além de qual notícia é mais 

importante do que a outra, é baseada em diversos critérios ensinados nas faculdades de 

jornalismo e incorporados ao cotidiano das redações. A autora Gislene Silva (2005) 

afirma que a classificação de notícia é baseada em critérios de noticiabilidade. 

Compreendendo noticiabilidade (newsworthiness) como todo e qualquer 
fator potencialmente capaz de agir no processo da produção da notícia, desde 
características do fato, julgamentos pessoais do jornalista, cultura profissional 
da categoria, condições favorecedoras ou limitantes da empresa de mídia, 
qualidade do material (imagem e texto), relação com as fontes e com o 
público, fatores éticos e ainda circunstâncias históricas, políticas, econômicas 
e sociais. (SILVA, 2005, p.96) 

Silva (2005) estabeleceu três diferentes conjuntos de critérios de 

noticiabilidade. O primeiro, “na origem dos fatos”, leva-se em conta as características 

próprias da informação, que são reconhecidas por diferentes profissionais e veículos da 

imprensa. O segundo, “no tratamento dos fatos”, além de questionar os valores-notícias 

de um fato, ressalta os fatores inseridos dentro da redação, como o formato do produto, 

qualidade do material jornalístico apurado, o prazo de fechamento do jornal, infra-

estrutura, tecnologia, entre outros. O terceiro e não menos importante, “na visão dos 

fatos”, caracteriza-se pelos fundamentos éticos, filosóficos e estudos desenvolvidos 

dentro do jornalismo, os quais compreendem conceitos de verdade, objetividade, 

interesse público, imparcialidade. 

A autora também explicita que os atributos dos valores-notícia são 

separados em dois diferentes grupos: os macro-valores-notícia e os micro-valores-

notícia. De acordo com Silva (2005), o acontecimento ser atual ou o fato ser portador de 

algum dado novoé o primeiro princípio do jornalismo, pois isso interfere no seu grau de 

notoriedade. 

Um primeiro procedimento necessário, de acordo com o conceito de valores-
notícia, é separar atributos que funcionam mais como macro-valores-notícia 
ou pré-requisitos para qualquer seleção jornalística, já que sem tais valores 
antecedentes os demais, os micro-valores-notícia, nem se efetuam como 
questão. Esse é o caso de atualidade (novidade), importância, interesse, 
negativismo, imprevisibilidade, coletividade e repercussão. (SILVA, 2005, p. 
103) 
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Temos como principais macro-valores-notícia a atualidade (novidade), 

importância, interesse, negativismo, imprevisibilidade, coletividade, repercussão e a 

morte. Este último é um importante valor-notícia existente. Esse acontecimento é de 

bastante interesse público porque as pessoas não costumam pensar em sua finitude. 

Impactante, a morte assusta e gera repercussão. 

Um acontecimento cujo valor-notícia dominante seja a tragédia ou a 
proeminência pode ser resultado da combinação dos macro-atributos 
negativo-coletivo-imprevisto ou positivo-individual-previsto, ou resultado de 
todas as variações aí possíveis, retomando inclusive os macro-valores 
importante (interesse público) e/ou interessante (interesse do público) – 
lembrando ainda, obviamente, que um mesmo acontecimento pode carregar 
em si mesmo atributos contrários. (SILVA, 2005, p. 103) 

Com o surgimento da ideia dos valores-notícias ou critérios de 

noticiabilidade, primeiramente, eles foram caracterizados por Wolf (1985) como 

critérios de cunho subjetivo e seriam de dois tipos: importância e interesse da notícia. 

Sendo que, este último seria de caráter do interesse público da notícia e interesse em 

atender as exigências do leitor como destinatário das matérias jornalísticas.  Assim, os 

valores-notícia corresponderiam ao julgamento do Gatekeeping2, o qual se pressupõe 

que as notícias são como são porque os jornalistas assim as determinam, e não a 

qualquer elemento que interfira na produção da notícia. 

Desde sempre o trágico faz parte da nossa sociedade. No dicionário3, a 

palavra trágico diz respeito ao que é relativo à tragédia. O termo trágico surgiu na 

Grécia Antiga, com a criação das histórias mitológicas, e despertou nas pessoas 

emoções catárticas que transcendem a representação. 

Atualmente, infrações, histórias fantásticas, catástrofes e desastres, são 

estampados nas primeiras páginas dos jornais, em um mais e em outro menos, de acordo 

com a linha editorial de cada veículo. A partir disso, a ideia de que a mistura do trágico 

e daquilo que gera audiência combinam e despertam o interesse popular é questionado. 

Diariamente as matérias jornalísticas são inseridas na vida de cada um, mas elas ganham 

mais destaque quando reportam as mortes. 

                                                            
2Gatekeeping é uma teoria americanaque surgiu na década de 40, mas só foi aplicada no jornalismo 
nadécada seguinte pelo estudioso David Manning White. Essa teoria caracteriza o jornalista como “gate” 
(portão), o qual se torna responsável por filtrar o que é ou não notícia. Acredita-se que o processo de 
produção da informação é um processo de escolhas. 
3Disponível em: < http://www.dicio.com.br/tragico/> 
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Vaz (2012) explicita os aspectos que mostram a notícia sobre a morte como 

uma ritualização do acontecimento, um processo de compreensão e reordenação, uma 

espécie de lembrança do que vai acontecer um dia com todos nós, ou seja, um 

acontecimento inevitável. Para o autor, “a mídia parece falar incessantemente da morte 

como se mantivesse diuturnamente acesa uma lâmpada votiva de momento morri no 

altar de cada leitor bem vivente” (VAZ, 2012, p.21). 

Entretanto, há casos em que o número de mortos não é suficiente para se 

garantir a“venda” da história. Neste caso, o jornalismo utiliza do “espetáculo” para 

detalhar o fato. 

A morte é objetivada e qualificada no jornalismo pela narrativa dos detalhes 
que lhe dão ancoragem ao real, pelos textos e infográficos de 
contextualização e pelas explicações oferecidas pelos especialistas. Mas o 
fato de ser objetivada não lhe retira o poder simbólico. (BENETTI, 2012, 
p.154) 

Aproximar o conteúdo da notícia e o cotidiano da audiência afeta 

diretamente o público, que rapidamente se coloca no lugar do protagonista da tragédia. 

A área das matérias destinada aos comentários é o principal local onde são encontradas 

essas ligações imaginadas pelo leitor. Benetti (2010) afirma que o leitor que comenta 

nas matérias jornalísticas sobre tragédias constrói, por sua vez, um novo discurso sobre 

o que leu. “Algumas emoções são desencadeadas pelo relato de uma tragédia, 

especialmente surpresa, tristeza e medo. Elas derivam da capacidade de sentir empatia 

em relação ao outro e de conseguir se imaginar no lugar deste outro” (BENETTI, 2010, 

p.160). 

Descrever a vida enfatizando os momentos mais difíceis e conceituando que 

aquilo fosse a única realidade existente pode ser considerado uma encenação, o qual se 

apela para o emocional. Daisi Vogel e Gislene Silva (2012) questionam a tentativa de 

compreensão da morte. 

No caso específico da morte, o que se faz notório nessa operação de 
montagem da produção jornalística é quais mortes ganham um estatuto (logo, 
uma dimensão) de visibilidade e compartilhamento e quais ingredientes de 
carga afetiva mobilizam profissionais e consumidores da notícia. A morte 
própria é a experiência que não podemos experimentar e contá-la e aprender 
com ela. (VOGEL E SILVA, 2012, p.182) 

A partir disso, tem-se a ideia de que a vida real acaba sendo filtrada e 

influenciada pelos meios de comunicação. Ainda segundo Silva e Vogel (2012), a partir 
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dos relatos sobre a morte do outro, o público se sente mais tranquilo ao saber que aquele 

que morreu na notícia não é ele mesmo.  

Para Marocco (2012) as notícias em que a dor é a principal informação 

concretizam alguns aspectos inexplicáveis sobre a existência humana. Expressões 

criadas a partir de determinada informação são respondidas pela mídia com uma norma 

a ser seguida da distância, porque poderíamos estar, mas não estamos diretamente 

envolvidos nos acontecimentos. 

Entretanto, cada morte necessita de uma característica de destaque para 

ganhar visibilidade e evidência nos jornais. Segundo a autora Christa Berger (2012), 

todas as pessoas estão acostumadas com informações trágicas e para atrair a atenção é 

preciso haver uma singularidade específica no acontecimento. 

Se a morte é o acontecimento previsto na vida de cada um de nós, tornou-se 
um acontecimento paradigmático do jornalismo por permitir observar o ponto 
de inflexão que um acontecimento deve conter para se tornar notícia, neste 
caso, o que a morte, quando não pela proeminência do morto, deve carregar 
de inusitado, anormal, improvável para ingressar nas páginas dos jornais. 
(BERGER, 2012, p. 222) 

A seguir será apresentado o caso de uma tragédia que atraiu os olhares do 

Brasil e do mundo dadas as proporções tomadas. A trágica morte do cantor sertanejo 

Cristiano Araújo, em junho de 2015, ganhou notoriedade e sagrou-se líder em audiência 

em diversos veículos de comunicação, em especial no Portal G1, o qual atingiu a marca 

da matéria mais lida da história do jornal on-line. 

3.2 A NOTÍCIA E O PORTAL G1 

O Portal de Notícias G1, cujo endereço eletrônico é <www.g1.com.br>, 

integra um conglomerado de mídia das Organizações Globo. Ele foi lançado em 

setembro de 20064, ano que a Rede Globo completou 41 anos de mercado, com o 

objetivo de reforçar a cobertura jornalística da emissora na Internet, garantindo mais 

credibilidade e velocidade na apuração da informação.  

O portal foi desenvolvido sob a orientação da Central Globo de Jornalismo 

e, além de apresentar reportagens próprias, disponibiliza o conteúdo de jornalismo de 

diversas empresas das Organizações Globo, que foi o primeiro grupo de forte identidade 

televisiva a lançar um projeto consistente de portal de notícias. Frente ao crescimento da 

                                                            
4 Informações retiradas da Intranet do G1. 

http://www.g1.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
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concorrência originada de outras mídias, iniciativas anteriores tentaram fazer o 

conteúdo da rede ganhar uma identidade digital, mas somente o G1 pareceu atingir o 

sucesso em agregar conteúdo de toda a corporação Globo5. 

A  principal  característica do portal é o conteúdo multimídia, com textos, 

vídeos, áudios e imagens. O  portal  foi  lançado  em  2006  e  a  sua principal sede está 

localizada em São Paulo, mas há sucursais em todos os estados do Brasil, as quais são 

lideradas pelo diretor de conteúdo geral Álvaro Pereira Júnior e pela editora chefe geral 

Márcia Menezes. 

O G1 disponibiliza o conteúdo de jornalismo das diversas empresas 

do Grupo Globo, como a Rede Globo, Globo News, Rádios Globo e CBN, Jornais O 

Globo e Diário de São Paulo, revistas Época e Globo Rural, entre outras, além de 

reportagens próprias em formato de texto, fotos, áudio e vídeo. 

Além das três redações próprias situadas em São Paulo,  Rio de 

Janeiro e Brasília, o plantão de notícias, que é atualizado 24 horas por dia no portal, 

também é alimentado6 pelas afiliadas da Rede Globo, jornais, revistas, rádios e as 

agências de notícias Agência Estado, Agência France Presse, Associated 

Press, EFE, New York Times, Lusa, Reuters e Valor Econômico. 

Em 20107, o portal ganhou maior integração com os sites da Globo.com e 

também integrou as redes afiliadas ao website. A ação de transição começou com a 

integração dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro - conteúdo da Globo São 

Paulo e Globo Rio. Em seguida, foi a vez dos demais estados e suas filiais. 

 
Expansão do G1 nas filiais da TV Globo em 2010: 

Estado Filial 

Minas Gerais Globo Minas e TV Integração 

Paraná RPC TV 

Bahia Rede Bahia 

Distrito Federal  Globo Brasília 

                                                            
5 Informações retiradas da intranet do G1.  
6 Informações retiradas da intranet do G1. 
7 Informações retiradas da intranet do G1. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Globo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_News
http://pt.wikipedia.org/wiki/Central_Brasileira_de_Not%C3%ADcias
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Globo
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Globo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rio_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_(revista)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_Rural
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_France_Presse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associated_Press
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associated_Press
http://pt.wikipedia.org/wiki/EFE
http://pt.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Lusa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reuters
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_Econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Globo_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Globo_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Globo_Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Globo_Minas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Integra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/RPC_TV
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Bahia_de_Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Globo_Bras%C3%ADlia
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Mato Grosso TV Centro América 

Mato Grosso do Sul  TV Morena 

Ceará TV Verdes Mares 

Espírito Santo TV Gazeta ES 

Goiás Rede Anhanguera 

Paraíba TV Paraíba e TV Cabo Branco 

Amazonas Rede Amazônica 

Pernambuco Globo Nordeste 

Rio Grande do Sul RBS TV RS 

Sergipe TV Sergipe 

Maranhão Rede Mirante 

Pará Rede Liberal 

Rondônia Rede Amazônica 

Santa Catarina RBS TV SC 

Rio Grande do Norte InterTV Cabugi 

Piauí TV Clube 

Alagoas TV Gazeta Alagoas 

Acre Rede Amazônica 

Fonte: Intranet do G1. 

Logo após a criação das sucursais citadas acima, a Corporação Globo 

percebeu que ainda era possível abranger um número maior de sub-regiões. Então, as 

áreas das filiais8 TV TEM, da EPTV, da TV Tribuna, da Rede Vanguarda, da InterTV, 

da TV Rio Sul e da TV Asa Branca também ganharam suas editorias no portal. Já o 

Tocantins só passou pelo processo de implantação do site em 2012. 

                                                            
8 Informações retiradas da intranet do G1. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Centro_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Morena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Verdes_Mares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Gazeta_de_Comunica%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Anhanguera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Cabo_Branco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Amaz%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Globo_Nordeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/RBS_TV_RS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sergipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Sergipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Mirante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Liberal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Amaz%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
http://pt.wikipedia.org/wiki/RBS_TV_SC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/InterTV_Cabugi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Clube_(Teresina)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Gazeta_Alagoas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Amaz%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_TEM
http://pt.wikipedia.org/wiki/EPTV
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Tribuna_(Santos)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Vanguarda
http://pt.wikipedia.org/wiki/InterTV
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Rio_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Asa_Branca
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O jornal digital também está disponível na versão mobile, que é um sistema 

operacional compacto, desenvolvido para rodar em dispositivos móveis como Pocket 

PCs, Smartphones e Aparelhos de multimídia em geral.  

O presente trabalho vai analisar o G1 Goiás por ele ter sido o responsável 

pela cobertura do caso Cristiano Araújo, em junho de 2015.  

A praça de Goiás é uma das sucursais do Portal G1 e representa a TV 

Anhanguera, uma afiliada da TV Globo que foi fundada pelo Grupo Jaime Câmara 

(GJC)9. Atualmente, o G1 Goiás é formado por cinco repórteres e uma editora-chefe, 

que se dividem em todas as funções dentro da redação – não existe uma divisão de 

tarefas fixas. 

Apesar de localizado no interior da sede do GJC, em Goiânia, a equipe do 

G1 Goiás é responsável pela cobertura dos acontecimentos em todo o território goiano, 

diferentemente de outros estados, onde há divisão de jurisdições devido ao número de 

afiliadas existentes.  

O trabalho é dividido em dois turnos e, assim como nas demais praças do 

G1, a tarefa de apuração e produção da notícia acontece de forma integrada com a TV. 

Através de um sistema interno, os jornalistas têm acesso à apuração realizada por todos 

dentro da redação. Isso simplifica e acelera o trabalho. Para esta pesquisa foi feita uma 

visita à sucursal do G1 em Goiás, no dia 21 de dezembro de 2015, para observar e 

entender a rotina de produção da equipe. 

O GJC é formado por 2410 veículos de comunicação, sediados nos estados 

de Goiás e Tocantins, além do Distrito Federal. O grupo deu o seu primeiro passo de 

desenvolvimento, em 1938, quando foi editado o primeiro exemplar do jornal “O 

Popular”. Em 1961, a Rádio Anhanguera (hoje CBN Anhanguera AM) foi incorporada 

ao grupo. Dois anos depois, nasceu a TV Anhanguera, em Goiânia, primeira 

retransmissora do sinal da rede na região. 

No próximo capítulo, vamos apresentar o estudo de caso da pesquisa 

proposta neste trabalho. Através de entrevistas e levantamentos quantitativos vamos 

explicitar como os profissionais do G1 Goiás se comportaram durante a cobertura do 

                                                            
9 Disponível em < http://www.gjccorp.com.br/#/grupo/historia> 
10 Disponível em < http://www.gjccorp.com.br/#/grupo/quemsomos> 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pocket_PCs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pocket_PCs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Smartphones
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caso Cristiano Araújo. Além disso, em um segundo momento, tentar compreender a 

repercussão do caso junto ao público. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 Após levantamento bibliográfico e histórico de diferentes pontos que 

abrangem o jornalismo na Internet e suas implicações em diversos veículos e editorias 

de atuação, o estudo de caso do presente trabalho objetiva mostrar de que forma foi 

realizada a cobertura do portal de notícias “G1” durante a morte do cantor sertanejo 

Cristiano Araújo, em 24 de julho de 2015. 

 A escolha dessa cobertura, em particular, para este estudo deve-se ao fato da 

grande repercussão nacional que o fato ganhou, sendo que a matéria sobre a morte do 

cantor, publicada no dia 24 de julho de 2015, às 08h36, foi a publicação mais lida da 

história do portal de notícias “G1”, com mais de 30 milhões no primeiro dia. 

 

Figura 3: Matéria sobre a morte do cantor Cristiano Araújo bateu recorde de audiência no 
portal. Fonte: Portal G1 Goiás. 

 

Para sistematizar a pesquisa aqui apresentada, os trabalhos se dividiram em 

dois campos de análise, sendo um qualitativo e outro quantitativo. Na primeira parte, o 

foco dos estudos fica no exercício jornalístico realizado diretamente pelos profissionais 

da área, buscando apresentar o fato e mostrar como os repórteres se estruturaram e 
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agiram durante a produção de conteúdos relacionados à morte do cantor. No segundo 

momento, o esforço foi entender como os materiais produzidos por estes mesmo 

profissionais repercutiam no público leitor das notícias. 

 Ao todo, profissionais da Globo de diversas cidades, assim como São 

Paulo, Sorocaba, Distrito Federal e Paraná, realizaram matérias sobre a morte do cantor 

ao longo do tempo, mas como o acidente aconteceu em Goiás foram os jornalistas que 

trabalhavam na região que produziram a maior parte das matérias e conteúdos sobre o 

assunto. Vale destacar que essa foi uma das maiores coberturas já realizadas pelo portal 

de notícia ao longo dos seus quase 10 anos de história. 

4.1 – METODOLOGIA 

 Para buscar entender como funcionaram os trabalhos e a estrutura de 

cobertura do G1 durante a morte do Cristiano Araújo e a repercussão da mesma durante 

o desenrolar de novos fatos ligados ao assunto principal, à meta era entrevistar 

profissionais que estivessem diretamente ligados às atividades do portal durante o 

período. Ao todo,seis jornalistas compunham a equipe do G1 Goiás, sendo que todos 

eles foram procurados para responder ao questionário base desse trabalho. Destes seis 

profissionais somente dois deles se disponibilizaram a participar da pesquisa, sendo que 

as entrevistas foram gravadas de maneira presencial e individual na redação do G1 

Goiás, em Goiânia, no dia 21 de dezembro de 2015. 

 O questionário base de perguntas realizadas (ANEXO 1) buscava abordar 

alguns aspectos específicos da cobertura, sendo que na primeira parte da pesquisa, serão 

apresentadas as respostas dos dois jornalistas sobre esse trabalho. 

 Em um segundo momento o estudo pretende mostrar qual foi a 

repercussão do trabalho jornalístico realizado pelo G1 junto ao público leitor. Para isso, 

todas as matérias produzidas pelo portal sobre o caso Cristiano Araújo durante o 

período de uma semana após a notícia sobre o acidente envolvendo o sertanejo – 24 de 

junho de 2015 a 30 de junho de 2015 – foram coletadas como uma amostra para a 

análise baseada nos 20 principais comentários deixados pelos internautas em cada uma 

delas. 

Para isso, as matérias foram dividas com relação a sua temática principal, 

podendo ser relacionadas aos seguintes temas: MORTE/ACIDENTE, 
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INVESTIGAÇÃO, FÃS e OUTROS. A partir desse ponto, os vinte comentários mais 

importantes11 e repercutidos ou todos os comentários (no caso daquelas matérias que 

tiveram um número inferior a 20) foram selecionados para ver se eles traziam uma 

avaliação positiva ou negativa sobre o tema apresentado naquele conteúdo jornalístico. 

Vale destacar, que dentro dessa amostra há comentários de comentários. Além disso, 

alguns comentários do público foram excluídos ou bloqueados pelos administradores do 

portal, isso porque eles traziam em sua essência uma carga pejorativa à família do 

cantor ou mesmo desrespeitavam preceitos morais e éticos da nossa sociedade. 

4.2 ANÁLISE QUALITATIVA. 

  O acidente automobilístico, marco inicial do caso Cristiano Araújo, 

aconteceu na madrugada do dia 25 de junho de 2015, na BR-153, altura do km 614, 

entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás. Assim que souberam do assunto, a 

equipe do G1 Goiás e a equipe da TV Anhanguera foram as responsáveis pela cobertura 

do caso pela Globo. Entretanto, diferentemente da TV Anhanguera, que possui várias 

praças12 espalhadas pelo território goiano, a equipe do G1 Goiás é a única responsável 

pela cobertura de todos os fatos que acontecem no estado. Fato que associado a 

distância entre o local do acidente e a capital Goiânia, onde está localizada a redação do 

G1, dificultou a cobertura do assunto. 

 Na época, a equipe do G1 Goiás era composta por cinco repórteres e uma 

editora, que também participou do trabalho de apuração devido a grande demanda de 

informações e ao número restrito de pessoas na equipe. A repórter Fernanda Borges 

(APÊNDICE A) foi a primeira a chegar à redação e a ficar sabendo sobre o grave 

acidente automobilístico.  

 

 

 

 

                                                            
11 O próprio G1 disponibiliza uma ferramenta que deixa no topo da página aqueles comentários que mais 
repercutiram junto ao público, sendo em número de curtidas ou mesmo de comentários secundários sobre 
este principal. 
12 Termo utilizado dentro da emissora para classificar uma afiliada de determinada região. 
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Eu fui a primeira pessoa a chegar à redação naquele dia. Normalmente eu 
entro às 6h, não sei porque, mas aquele dia eu entrei às 5h30, que é o nosso 
primeiro horário aqui. Quando eu estava chegando, passei pelo 
estacionamento e vi um pessoal conversando sobre um acidente. Entrei no 
prédio e quando cheguei de fato na redação, que normalmente neste horário 
tem no máximo quatro pessoas responsáveis pelo Bom Dia Goiás, a 
movimentação estava estranha, as pessoas estavam correndo, diferentemente 
dos dias normais, os quais elas ficam sentadas em seus lugares. Então, eu 
perguntei o que tinha acontecido e que acidente foi esse, até então eu achei 
que fosse um acidente grave, mas não sabia que era envolvendo alguém 
famoso. Uma das produtoras da TV me disse que havia a suspeita de que o 
Cristiano Araújo tenha sofrido um acidente. Neste momento, eu te confesso, 
eu joguei no Google o nome dele porque eu sabia que ele era cantor, mas não 
sabia mais nada sobre ele. (BORGES, Fernanda, APÊNDICE A) 

Apesar da suspeita de o cantor estar envolvido no acidente, nenhuma fonte 

oficial havia confirmado a informação naquele primeiro momento. 

O pessoal da TV já tinha conseguido o contato de um bombeiro, que estaria 
na ocorrência. Eu não sei como esse telefone chegou aqui, não sei se alguém 
da concessionária que administra a via avisou, só sei que já tínhamos esse 
contato, mas ninguém tinha conseguido confirmar que era ele e o que de fato 
tinha acontecido. Antes de tudo, nem tinha acessado o sistema ainda, liguei 
para esse bombeiro e ele me disse que de fato tinha acontecido um acidente 
com o cantor Cristiano Araújo e neste momento ele me contou que uma 
mulher que estava com ele no carro havia morrido e que havia mais dois 
feridos. O bombeiro ainda disse que não sabia quem era essa mulher, se era 
parente, namorada ou apenas uma carona. A equipe de socorro também não 
tinha encontrado os documentos das vítimas até então. Ele também me 
contou que a mulher era nova, jovem, mas que não sabiam a sua 
identificação. (BORGES, Fernanda, APÊNDICE A) 

Com a primeira confirmação, obtida através de um bombeiro que prestava 

socorro as vítimas do acidente, a repórter pressentiu que a matéria não seria um simples 

factual e decidiu acionar a editora chefe do G1 Goiás o quanto antes.  

Com a confirmação de que o cantor havia sofrido o acidente e que tinha sido 
levado para o Hospital de Morrinhos, que fica no sul do estado, eu entrei em 
contato com a Elisângela, a editora, porque eu pensei: hoje o negócio vai 
estourar, não tem condições de eu fazer isso sozinha. Toda vez que uma coisa 
assim muito grande acontece o mundo cai, você tem que ligar para todo 
mundo junto. Outro caso semelhante foi quando teve a queda do helicóptero 
do jogador Fernandão. A próxima pessoa da equipe iria chegar à redação às 
8h naquele dia e não tinha como eu ficar sozinha até aquele horário. Quando 
eu falei com a Elisângela, ela já saiu acordando todo mundo. Em seguida, eu 
liguei para o hospital, mas eles não confirmavam nada, eles só diziam que 
“acabamos de receber uma vítima de acidente”, mas não confirmavam quem 
era. Uma grande confusão. Liguei para a concessionária e consegui a segunda 
confirmação de que era o Cristiano Araújo e que uma mulher tinha morrido, 
exatamente como o bombeiro havia me informado, mas nada muito 
definitivo. (BORGES, Fernanda, APÊNDICE A) 

Mesmo após conseguir duas confirmações de que o cantor sertanejo estava 

no veículo que tinha se acidentado, Fernanda se resguardou e continuou em busca de 

mais uma confirmação através de outras fontes oficiais. 
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Eu tinha duas confirmações e nesse meio tempo eu já havia conseguido o 
contato dos empresários. O problema é que são muitos empresários, 
dificilmente os artistas têm apenas uma pessoa responsável. A assessoria de 
imprensa não atendia e ninguém atendia. Consegui um contato de um rapaz 
que seria um dos empresários, ou seja, seria a minha terceira confirmação, 
mas quando ele me atendeu disse que de fato havia sido um dos empresários 
do cantor e que não estava trabalhando mais com ele, mas que continuavam 
amigos e confirmou o acidente. Ele ainda disse que estava digerindo e 
recebendo as informações, mas que a Allana, a namorada do Cristiano, 
morreu. Apesar da confirmação, ele não era uma fonte oficial, porque ele não 
era mais o empresário, era um amigo. Então, a primeira matéria que subi foi 
“Cristiano Araújo sofre acidente de carro em Goiás”, não citei a informação 
da morte da Allana no título e no texto coloquei da seguinte forma: “segundo 
as autoridades, uma mulher, ainda não identificada, morreu”. Eu não podia 
anunciar que era ela, imagina se a família ainda nem soubesse disso e estava 
tudo muito confuso ainda. (BORGES, Fernanda, APÊNDICE A) 

 

Diferentemente de um acidente de trânsito comum, que acontece todos os 

dias, aquele que aconteceu no dia 24 mobilizou toda equipe do G1 Goiás, que foi 

acionada pela editora-chefe ainda no começo daquela manhã, inclusive os repórteres 

que haviam deixado o local de trabalho tarde da noite do dia anterior. 

No dia anterior, eu tinha saído da redação às 22h e iria voltar no outro dia às 
13h30. Mas quando eu estava dormindo a Elisângela, nossa editora-chefe, me 
ligou e disse "você já está sabendo do que aconteceu?", eu respondi que não 
porque eu estava dormindo. Ela, então, me contou que o Cristiano Araújo 
sofreu um acidente e morreu, quando ela disse isso eu já respondi que não 
precisava falar mais nada e que eu só iria tomar um banho e voaria para a 
redação. Eu fiquei sabendo da morte dele era umas 9h30 por uma ligação da 
nossa editora. Como eu tinha saído da redação mais tarde no dia anterior, eu 
fui o último a ser convocado. O Silvio já tinha sido chamado. Eu e ele éramos 
os que ficavam a tarde. (SANTANA, Vitor, APÊNDICE B) 

 

Com a chegada dos repórteres e o passar do tempo, as informações foram 

confirmadas uma a uma por fontes oficiais, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, 

Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, concessionária responsável pela rodovia onde 

o acidente aconteceu, entre outros. Entretanto, o fluxo de informações tendeu a 

aumentar, então, a equipe foi obrigada a criar uma espécie de “divisão de tarefas”. 

Quando eu cheguei à redação, a Elisângela, não sei como ela conseguiu, em 
que momento ela pensou com aquele volume de informações e apuração, fez 
una lista com os principais pontos que precisávamos saber, foi uma folha 
Chamex inteira com "mil" tópicos. A partir disso, todos os repórteres 
pegaram coisas para fazer. Essa divisão foi sensacional e fundamental, 
porque eu cheguei perdido, vim no carro lendo coisas, quando estava me 
arrumando em casa também li algo, mas o que tinha sido publicado eram 
apenas três matérias. (SANTANA, Vitor, APÊNDICE B) 

No período em que o caso aconteceu, havia dois repórteres novatos na 

equipe do G1, que ainda estavam passando pelo processo de adaptação e aprendizado 
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quanto ao jornalismo praticado na Internet. Devido a isso, a equipe viu que a 

responsabilidade seria muito maior. 

Nós tivemos um cuidado e uma precisão tão grande com esse caso que isso 
reflete a sintonia que a equipe estava. Como tínhamos dois novatos, eu, 
Fernanda e Silvio tínhamos que ter uma uniformidade para recebê-los, 
ensinar como é o G1 e ter a responsabilidade de fazer os casos mais pesados, 
não menosprezando o trabalho deles, mas porque o G1 exige certos padrões, 
certos formatos e eles estavam num momento de aprendizagem ainda. Eu 
acho que essa união da equipe ajudou muito. (SANTANA, Vitor, 
APÊNDICE B) 

Apesar dessa “divisão de tarefas”, a parceria entre o G1 e a TV Anhanguera 

foi fundamental durante a cobertura do caso Cristiano Araújo. 

A TV colaborou muito com o nosso trabalho e vice e versa. Uma equipe da 
TV, da praça13 de Itumbiara, foi para Morrinhos e pedíamos ajuda, imagens 
e informações para eles. Nós usamos os vídeos da TV também. Houve troca 
de ajuda, por exemplo, uma equipe da TV estava numa porta do hospital e o 
repórter do G1 estava na outra, caso a família saísse por algumas delas, um 
avisava o outro. Se não fosse assim, talvez, não teríamos conseguido o que 
nós conseguimos. Durante a cobertura do velório, com todo aquele cortejo, a 
TV foi muito importante para nós para a obtenção das imagens, porque 
trabalhamos com o Iphone e nem sempre conseguimos alcançar um ângulo 
bom, com o zoom. (BORGES, Fernanda, APÊNDICE A) 

A partir das primeiras matérias publicadas, a equipe ficou ciente da 

importância dessa cobertura jornalística, em especial. Então, algumas estratégias foram 

utilizadas para informar o leitor fugindo do tradicional em tempos de convergência 

midiática. 

Uma estratégia foi abrir um TR (Tempo Real), mas eu não me lembro em que 
momento a gente decidiu isso. Outra estratégia foi a mudança do layout do 
site, colocamos aquele cabeçalho maior de urgente com a foto do Cristiano, 
que querendo ou não, quando a pessoa abre já dá um impacto maior. Em 
termos de atração do público a gente não precisou se preocupar tanto em 
fazer um título mais forte e chamativo porque o assunto por si só já fazia isso. 
Se você tivesse Cristiano Araújo no título não precisava de mais nada, você 
poderia colocar Cristiano Araújo é um monte de "x" na frente que as pessoas 
iriam acessar. (SANTANA, Vitor, APÊNDICE B) 

Para Vitor Santana (APÊNDICE B), essas estratégias influenciaram 

diretamente no grande número de acessos que o site alcançou.  

 

 

 

 

                                                            
13Termo utilizado dentro da emissora para classificar uma afiliada de determinada região. 
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Influenciaram, mas eu não saberia responder com precisão. Essas mudanças 
sempre foram tomadas pela Elisângela, quem decidia mudar a capa. O TR foi 
conversado com a equipe de São Paulo, enquanto isso a equipe estava muito 
concentrada em obter as informações. Como isso, se desdobrando 
editorialmente, a Elisângela decidiu tudo. Não teve ninguém que sugeriu 
"vamos colocar um urgente aqui", "Vamos abrir um TR" ou "vamos puxar 
um fotão". Nós não tínhamos a menor condição de ficar organizando e 
pensando isso. Mas eu acho que influenciaram sim, porque a pessoa abre o 
site e a primeira coisa que vê é a foto do Cristiano e um urgente em caixa 
alta, é igual o plantão da Globo, toca aquela música e você já sabe que 
aconteceu alguma coisa, então, você para e vai ver mesmo por curiosidade, 
mesmo você não sendo fã. Se existe aquele urgente e aquele cabeçalho, que 
são coisas que não usamos todos os dias, prende a atenção, porque alguma 
coisa aconteceu e se precisa ver minimamente.(SANTANA, Vitor, 
APÊNDICE B) 

A repórter Fernanda Borges (APÊNDICE A) afirma que essas estratégias 

são informações a mais que enriquecem o material e o torna mais atrativo ao leitor. 

Eu acho que sim, porque eles são recursos a mais, a pessoa consegue ver tudo 
o que aconteceu e relembrar o caso sem sair da mesma matéria, ou seja, numa 
mesma reportagem ela consegue ficar pro dentro de tudo que já foi publicado 
e a partir dali entender por isso que isso está sendo dito agora. Com esse caso 
do Cristiano Araújo, que teve “500 mil matérias”, imagina se não tivesse um 
entenda o caso desses. Colocamos muitos links, mas acaba que muitos se 
perderam também nesse meio tempo. Ali o leitor consegue filtrar as 
principais matérias, para ficar sabendo de fato o que aconteceu até aquele 
momento. (BORGES, Fernanda, APÊNDICE A) 

Quando o assunto remete a morte, na maior parte das vezes, o cuidado na 

produção jornalística tende a ser maior. O sensacionalismo pode transpor a informação, 

mas, para a equipe do G1 Goiás, isso não aconteceu na cobertura do caso estudado. 

Algumas pessoas falaram sobre as fotos e vídeos pós-morte do Cristiano 
"Vocês falando sobre isso vão dar mais fôlego, as pessoas vão querer ver e 
isso é sensacionalismo, é um desrespeito. É um caso muito complexo" (...) Eu 
não vejo o G1 Goiás de maneira alguma fazendo sensacionalismo nos títulos 
ou nos textos. Nossos títulos sempre foram muito crus "Morreu...", "Vai ser 
enterrado...", "Família...". Muita gente que fala que as aspas no título são 
sensacionalismo, mas eu não acho que seja, você apenas está relatando a 
visão da família, não vejo que outro gancho poderia ser dado, porque a mãe 
não vai falar que está feliz, que não dá a mínima, ela sempre vai falar que 
está sem chão, o pai vai questionar se Deus existe porque o filho morreu tão 
jovem, a família vai colocar ou não a culpa em tal coisa ou tal fator. É difícil 
você virar e falar que é isso que as pessoa querem saber. Elas realmente 
querem saber ou vai atrás do que você está fornecendo a elas? Isso é algo que 
internamente é um conflito pra mim, não falo do ponto de vista de outros 
repórteres, que talvez também tenham essa dúvida ou tenham isso muito bem 
esclarecido (...) O nosso veículo não apela para esse lado e a partir do 
momento que você fala com a família, a sua responsabilidade é muito maior, 
porque quando você dá uma entrevista, você vai querer ver como ela ficou. 
Nesse caso, eu não sei se a família acessou, mas na minha mente eu trabalho 
com essa hipótese. Então, eu me cobro muito em transmitir a informação 
correta, lógico que eu não vou distorcê-la, mas pode acontecer de eu 
interpretá-la errada ou por acidente recortar uma aspa errada para encaixar 
naquela situação. O cuidado é muito maior, eu me sinto responsável 
imaginando que a família vai ler. No mais, a cobertura toda foi no ponto 
certo, não fomos sensacionalistas. (SANTANA, Vitor, APÊNDICE B) 
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Apesar dos questionamentos sobre sensacionalismo, que partiam do próprio 

público nos comentários das matérias, Fernanda Borges (APÊNDICE A) afirma que o 

G1 sempre evita o sensacionalismo, mas se tivessem o feito, as pessoas acessariam a 

matéria do mesmo jeito, fazendo com que a audiência aumentasse também. 

As questões editoriais são bem distintas aqui, sempre tentamos fugir do 
sensacionalismo. Não é porque era o Cristiano Araújo, um famoso ou uma 
matéria que tinha muita audiência, na verdade, fugimos do sensacionalismo 
sempre, mas é óbvio que nem sempre é possível. Muitas pessoas questionam 
sobre os comentários, as pessoas reclamam, mas sempre tentamos dar a 
informação precisa. Neste caso, só divulgamos nomes e fotos do casal depois 
que conseguimos contato com as famílias. Isso é uma questão de respeito 
também. Depois que foram divulgadas na internet fotos dos corpos, o G1 se 
preocupou em não publicá-las, apesar das pessoas buscarem por elas. Muitas 
pessoas criticam e falam que a notícia é sensacionalista, mas as pessoas 
querem ver o corpo. Se tivéssemos divulgado essas imagens, a matéria iria 
“bombar”, mas temos um limite, tem até um ponto que podemos chegar por 
audiência, nem tudo vale audiência. Prezamos pelos cuidados. (BORGES, 
Fernanda, APÊNDICE A) 

Os comentários presentes nas matérias são classificados pelo próprio 

público como positivos ou negativos através de uma ferramenta disponibilizada pelo 

próprio portal de notícias, ou seja, o leitor tem a liberdade de expor sua opinião, 

concordando ou não com qualquer comentário postado na matéria. Isso gera uma 

avalanche de comentários sobre comentários, além de muita polêmica. Existem aqueles 

que conseguem, inclusive, burlar o sistema de proteção do site para postarem 

comentários pejorativos e que desrespeitavam os preceitos morais e éticos da nossa 

sociedade. 

O G1 tem a política de deixar os comentários abertos, os mais pesados são 
moderados e aqueles com palavrões automaticamente são bloqueados. 
Entretanto, há pessoas que querem muito ser “escrotas”, pois acham um jeito 
de burlar a palavra colocando um asterisco ou um número na palavra para 
poder falar mal na matéria. Para comentar você precisa fazer um cadastro, 
que não é tão simples, e a pessoa não se prende a isso para sacanear. Eu 
particularmente não leio os comentários das matérias, mas quando estão 
muito pesados, o pessoal da pauta, em São Paulo, avisa para darmos uma 
moderada ou bloqueiam direto os comentários (...) Muita gente se vale do 
anonimato e da internet para causar, só querem provocar o caos e chamar a 
atenção. Os comentários para mim não dizem muito respeito. (SANTANA, 
Vitor, APÊNDICE B) 
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Figura 4: Leitor burla sistema do G1 para comentar palavrão na matéria “Motorista de Cristiano Araújo 
admite velocidade acima do limite”. Fonte: Portal G1 Goiás. 

 

 Comentários como o exemplificado na Figura 4 não foram bloqueados 

porque passaram por despercebido pela equipe de reportagem do G1 Goiás, devido ao 

grande volume de trabalho na época, e pela equipe da pauta, em São Paulo, responsável 

por avisar sobre esse tipo de problema. 

No nosso sistema temos a possibilidade de filtrar os comentários ou quando 
se trata de uma matéria muito polêmica e complicada podemos até bloquear 
os comentários. Você pode ver que tem algumas matérias que ficam sem 
comentário nenhum, mas isso é uma decisão da editora-chefe e muitas vezes 
pela pauta, em São Paulo. Eles geralmente avisam que o nível dos 
comentários está muito baixo e nos instrui a bloqueá-los. Como nossa equipe 
é muito pequena, não temos a condição de deixar alguém apenas filtrando 
comentários porque são milhares. Não tem condições. Claro que nas 
principais matérias vários comentários foram filtrados. No caso Cristiano 
Araújo, filtrar isso não tem condições, não é possível eu dizer que nós 
conseguimos filtrar 10% dos comentários ofensivos. Eles surgem de todo 
jeito, nós tentamos remover alguns, mas tem muita coisa bizarra que ficou. 
Eu acho que foi a falta de “braço” na equipe mesmo e a falta de autorização 
para bloquear os comentários, que seria a única opção para isso não 
acontecer.(BORGES, Fernanda, APÊNDICE A) 
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A repercussão do caso foi tamanha que a notícia sobre a morte do cantor 

Cristiano Araújo alcançou a marca da matéria mais acessada14 da história do portal de 

notícias G1. 

(...) a equipe parou e ninguém imaginava que o caso teria tamanha 
repercussão, nem nas previsões mais otimistas. A nossa equipe é bem 
dividida quando se trata de gostos musicais, eu sou o cara que gosto do rock 
ao extremo, do rock mais clássico dos Beatles ao mais extremo. A Fernanda 
também gosta um pouco de rock. O Sílvio e a Paula gostam mais de 
sertanejo. Ninguém imaginava que teríamos numa matéria com cerca de 36 
milhões de acessos e 70 milhões no mês, sendo que a morte dele aconteceu 
no dia 24. No início, a gente fez a cobertura do jeito  que tinha que ser feita 
mesmo e os fãs foram entrando e comentando. As pessoas que não davam a 
mínima para o Cristiano Araújo e só queriam causar e criticar foram 
compartilhando a matéria também, o que gerou acesso, e os fãs entravam 
novamente para rebater essas críticas. Isso gerou uma batalha grande, que por 
si só já daria muitos acessos. Entretanto, a partir do momento que cresceu o 
número de matérias e os jornais entraram interrompendo várias programações 
a repercussão aumentou.(SANTANA, Vitor, APÊNDICE B) 

Para Fernanda Borges (APÊNDICE A) essa repercussão aconteceu devido a 

notoriedade de Cristiano Araújo e as circunstâncias em que o fato aconteceu. 

Com certeza o fato de ele ser famoso, ele não era uma pessoa comum. Teve 
muita polêmica em relação a isso, o Zeca Camargo fez um texto dizendo que 
o Cristiano era um desconhecido que ficou famoso e comoveu o país, fato 
que gerou uma polêmica muito grande. Entretanto, ele não era desconhecido. 
Eu, particularmente falando, não o conhecia, mas depois eu fui ver como ele 
era conhecido e famoso. De fato, o que mais levou ao número de acessos 
foram as circunstâncias, ele era um homem muito novo, a namorada estava 
junto com ele, uma menina muito nova também e muito bonita, os dois 
formavam um casal muito bonito. (BORGES, Fernanda, APÊNDICE A) 

Ainda sobre a repercussão da cobertura, os repórteres tem opiniões distintas 

sobre a morte do cantor ser considerada uma tragédia como muitas leitores afirmaram. 

(Veja na Figura 5). 

Não fazia nem idéia de quem era e do sucesso que fazia ou não. Entretanto, 
fazendo a cobertura do caso e vendo a comoção das pessoas eu digo que foi 
considerado uma tragédia muito grande. Digo isso não só por ele, como teve 
a morte da namorada e outras pessoas feridas, houve todo um contexto 
envolvendo esse acidente. Foi uma tragédia para os fãs do cantor, de quem 
gostava e o acompanhava. Houve pessoas que acamparam no cemitério, teve 
uma pessoa que mudou de cidade para ficar perto do cemitério. (BORGES, 
Fernanda, APÊNDICE A) 

Já Vitor Santana (APÊNDICE B) discorda da opinião da colega de trabalho 

e caracteriza o acontecimento como uma fatalidade. 

 

                                                            
14 Informação obtida na intranet do G1. 
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Tragédia eu considero, por exemplo, um desmoronamento num Morro do Rio 
de Janeiro ou quando acontece um atentado terrorista. O acidente do 
Cristiano Araújo eu considero como uma fatalidade, porque você tem um 
carro saindo da estrada por excesso de velocidade, problemas mecânicos ou 
porque bateu em alguma coisa todos os dias, de madrugada principalmente. 
Então, um acidente como o do Cristiano acontece todos os dias e em todos os 
lugares, mas a questão é que ele era uma pessoa famosa, uma pessoa 
conhecida por muitos. Lógico que para quem era fã é uma questão muito 
pessoal, mas eu não vejo como uma tragédia do ponto de vista macro, porque 
uma tragédia seria desastres naturais, terrorismo, acidentes de grandes 
proporções. Não estou minimizando a morte dele, mas você tem dezenas de 
outros casos iguais, mas que não ganham a mesma repercussão. Por que com 
ele é considerado uma tragédia e com as outras pessoas não? (SANTANA, 
Vitor, APÊNDICE B) 

 

 

Figura 5: Leitor caracteriza acidente como tragédia em um comentário da matéria “Famosos prestam 
homenagem a Cristiano Araújo durante velório”. Fonte: Portal G1 Goiás. 

 

Durante a mostra desta pesquisa, outras editorias do G1, como São Paulo, 

Sorocaba, Recife, Paraná e Distrito Federal também publicaram matérias relacionada a 

morte do cantor sertanejo.  
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Sinceramente falando, todo mundo quer ter um pouco de audiência quando 
acontece um caso desses. Foi uma tragédia. Teve dia de eu ver o ponteiro do 
Google Analytics apontando que 70 mil pessoas estavam acessando ao 
mesmo tempo uma mesma matéria, um fato surreal. Quando o assunto tem 
uma audiência nessa proporção, todo mundo quer ter a sua fatia. Por 
exemplo, o Auto Esporte publicou, porque óbvio que eles são especialistas 
em carros e saberiam falar com mais propriedade do que qualquer um sobre 
aquele modelo de carro envolvido no acidente e seus equipamentos de 
segurança, mas também visavam a audiência. Sobre a editoria São Paulo eu 
não me lembro exatamente o que eles subiram, acho que foi algo na editoria 
Pop Art. Sempre que tem alguma coisa envolvendo artistas eles fazem 
também por causa da editoria específica. Jamais teríamos tempo de fazer 
matéria de famosos lamentando a morte do cantor. Podíamos ter feito, mas a 
equipe era pequena. Sempre que uma editoria iria subir alguma matéria sobre 
o caso eles comunicavam a nossa chefia, porque eles sempre copiavam a 
editoria Goiás.(BORGES, Fernanda, APÊNDICE A) 

Quando questionados se é possível compararmos notícia da morte do 

Cristiano Araújo com o atual cenário político, econômico e social do Brasil, os quais 

seus problemas estampam os noticiários atualmente, os repórteres tem opiniões 

diferentes. 

É sempre aquilo, o interesse público e o interesse do público. Sempre vamos 
lutar com isso. Tinha que ser noticiado? Tinha. A repercussão que tomou foi 
surpreendente em todos os sentidos. Em termos de relevância, o desastre em 
Mariana e o atual cenário econômico e político do país são mais relevantes 
obviamente, porque afetam diretamente a vida de uma quantidade muito 
maior de pessoas. Não estou menosprezando de maneira alguma quem foi o 
Cristiano Araújo e a comoção que houve, não é porque eu não gosto de 
sertanejo que eu vou menosprezar, na minha profissão o meu gosto pessoal é 
totalmente irrelevante, vou cobrir o caso com o mesmo respeito e dedicação 
assim como se fosse o vocalista da minha banda preferida. Do ponto de vista 
de relevância eu acho outras notícias infinitamente mais relevantes. Não 
estou chamando essa cobertura de irrelevante, pois ela teve a sua relevância, 
mas em termo de impacto social, outras coisas que estão acontecendo e que 
não tem 70 milhões de acessos em uma semana são mais 
relevantes.(SANTANA, Vitor, APÊNDICE B) 

Fernanda Borges (APÊNDICE A) explicita que a morte do sertanejo pode 

ser comparada sim aos últimos grandes acontecimentos do país, como o desastre de 

Mariana, processo de Impeachment da presidente e Operação Lava Jato. 
Eu acho que pode ser comparado sim , mas nas suas devidas proporções. Não 
podemos comparar a morte de “x” mortes em Minas Gerais com uma morte 
apenas, mas não adianta, quando a morte envolve alguém famoso o peso que 
isso ganha na mídia é muito maior do que qualquer caso. Com certeza esse 
caso vai estar nos principais assuntos do ano, na retrospectiva de 2015, 
porque foi uma das matérias mais comentadas e compartilhadas por um longo 
tempo. (BORGES, Fernanda, APÊNDICE A) 
 

A cobertura do G1 Goiás sobre o caso Cristiano Araújo foi extensa e sua 

repercussão atingiu nível internacional. Apesar das defasagens citadas a cima pelos 
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entrevistados durante a produção das reportagens, a equipe compilou um total de 66 

matérias produzidas durante o período estudado de sete dias.  

 

4.3 ANÁLISE QUANTITATIVA 

Na próxima parte desta pesquisa vamos analisar a repercussão das matérias 

produzidas pelo G1 durante o período de sete dias através dos comentários selecionados 

de cada reportagem.  Essa análise será embasada a partir do teor presente em cada 

comentário – positivo ou negativo15 - deixado nas matérias do G1, podendo eles trazer 

uma avaliação positiva ou negativa sobre o assunto em determinado conteúdo 

jornalístico. 

Os vinte principais16 comentários ou todos eles – no caso das matérias que 

não alcançaram este número – foram coletados das primeiras 66 matérias publicadas 

pelo portal G1 Goiás, entre os dias 24 de junho de 2015 e 30 de junho de 2015, um 

período de sete dias, com o objetivo de elucidar se eles traziam uma avaliação positiva 

ou negativa sobre o tema apresentado naquele conteúdo jornalístico. Vale destacar, que 

na época alguns comentários do público foram excluídos ou bloqueados pelos 

administradores do portal. 

As matérias foram dividas com relação a sua temática principal, podendo 

ser relacionadas aos seguintes temas: MORTE/ACIDENTE, INVESTIGAÇÃO, FÃS e 

OUTROS. Conforme segue quadro abaixo: 

QUADRO 1 – TEMÁTICAS PRINCIPAIS DAS MATÉRIAS 

(NÚMEROS ABSOLUTOS)  

Morte/Acidente 13 

Fãs 08 

Investigação 20 

Outros 25 

Total 66 

FONTE: Dados pesquisa, 2016. 

                                                            
15 Os comentários foram definidos como positivos ou negativos a partir do seu conteúdo. Foram levados 
em consideração palavras pejorativas, palavrões e xingamentos.  
16O próprio G1 disponibiliza uma ferramenta que deixa no topo da página aqueles comentários que mais 
repercutiram junto ao público, sendo em número de curtidas ou mesmo de comentários secundários sobre 
este principal. 
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 Quando se divide as matérias a partir de suas temáticas principais - 

conforme elucidadas acima - pelo critério de percentualidade temos a seguinte 

distribuição: 

 

 

Temáticas principais das matérias 
(porcentagem)

Morte/Acidente (19,7%)

Fãs (12,1%)

Investigação (30,3%)

Outros (37,9%)

  FONTE: Dados pesquisa, 2016. 

 

Já quando o critério é a frequência de comentários analisados por matéria 

(20 ou todos naquelas que não alcançaram este número)temos a seguinte distribuição de 

dados: 
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FONTE: Dados pesquisa, 2016. 
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 No que tange ao conteúdo dos comentários oriundos das matérias analisadas 

neste estudo temos os seguintes dados importantes: 

 

QUADRO 2 – CONTEÚDO DOS COMENTÁRIOS TOTAL DAS MATÉRIAS 

(NÚMEROS ABSOLUTOS)  

Positivos 354 

Negativos 547 

Total 901 

FONTE: Dados pesquisa, 2016. 

 

 Das 13 matérias publicadas na categoria MORTE/ ACIDENTE, a seleção dos 20 

principais comentários propostos aconteceu somente em oito delas, assim como foram 

coletados apenas doze comentários em uma única publicação, sete opiniões também em 

uma reportagem e nenhum comentário em três matérias. A partir dessas informações 

temos a seguinte estatística: 
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  FONTE: Dados pesquisa, 2016. 
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Quando o critério divisor é o conteúdo (positivo ou negativo) dos 

comentários nessa categoria temos a seguinte divisão em números absolutos: 

 

QUADRO 3 – CONTEÚDO DOS COMENTÁRIOS:MORTE/ACIDENTE 

(NÚMEROS ABSOLUTOS)  

Positivos 75 

Negativos 104 

Total  179  

FONTE: Dados pesquisa, 2016. 

 

 O percentual absoluto dos conteúdos de todos os comentários se traduz na 

seguinte estatística: 

CONTEÚDO DOS COMENTÁRIOS: 
MORTE/ACIDENTE (PORCENTAGEM) .

Positivos (42%)

Negativos (58%)

 

 FONTE: Dados pesquisa, 2016. 

 

Quando questionamos as matérias da categoria FÃS, extraímos da 

frequência de comentários: 20 opiniões em cinco publicações; 16 em uma matéria; 
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apenas um comentário em uma reportagem e nenhum julgamento em também uma 

notícia. Então, temos a seguinte variável de comentários vindos do público leitor: 
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 FONTE: Dados pesquisa, 2016. 

 

Em números absolutos, o conteúdo dos comentários das matérias analisadas 

se subdivide da seguinte forma: 

QUADRO 4 – CONTEÚDO DOS COMENTÁRIOS: FÃS 

(NÚMEROS ABSOLUTOS)  

Positivos 52 

Negativos 65 

Total 117 

FONTE: Dados pesquisa, 2016. 

 

Em relação ao todo, podemos apurar um alto volume de comentários 

negativos advindos do público leitor das reportagens produzidas durante o período de 

análise estudado, conforme o gráfico abaixo: 
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CONTEÚDO DOS COMENTÁRIOS: FÃS
(PORCENTAGEM) .

Positivos (44,5%)

Negativos (55,5%)

 FONTE: Dados pesquisa, 2016. 

 

Ao abordar a categoria INVESTIGAÇÃO, nos deparamos com 12 matérias 

as quais foram extraídos os 20 principais comentários propostos; uma com 19 opiniões; 

duas reportegans com 14 discussões, uma com nove “bate-boca”, duas com oito 

repercussões escritas e uma notícia com os comentários fechados.   
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 FONTE: Dados pesquisa, 2016. 
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Em números absolutos o conteúdo dos comentários do público leitor 

(positivos ou negativos) se distribui da seguinte forma: 

 

QUADRO 5 – CONTEÚDO DOS COMENTÁRIOS: INVESTIGAÇÃO 

(NÚMEROS ABSOLUTOS) 

Positivos 61 

Negativos 255 

Total  316  

FONTE: Dados pesquisa, 2016. 

 

Ainda se tratando desta categoria, a pesquisa nos leva a um alto número 

percentual de comentários negativos oriundos do público leitor, conforme mostra o 

gráfico abaixo: 

CONTEÚDO DOS COMENTÁRIOS: 
INVESTIGAÇÃO (PORCENTAGEM)

Positivos (19,3%)

Negativos (80,7%)

 

FONTE: Dados pesquisa, 2016. 

A categoria OUTROS contém o maior número de matérias publicadas 

durante o período estudado. Das 25 publicações, 11 delas foram extraídos os 20 

comentários propostos, mas em quatro delas tinham apenas 10 opiniões; em uma apenas 
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nove; em outra apenas seis; também houve reportagens com um, dois, quatro e cinco 

comentários. Veja abaixo. 
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 FONTE: Dados pesquisa, 2016. 

 

A partir desse levantamento, temos como conclusão que os cometários 

positivos sobressaíram os negativos, como mostra o seguinte gráfico: 

 

CONTEÚDO DOS COMENTÁRIOS: OUTROS 
(PORCENTAGEM)

Positivos (57,5%)

Negativos (42,5%)

FONTE: Dados pesquisa, 2016. 
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Já para os números absolutos de todos os comentários analisados, sendo eles 

positivos ou negativos, seguindo o mesmo critério o resultado é: 

QUADRO 6 – CONTEÚDO DOS COMENTÁRIOS: OUTROS 

(NÚMEROS ABSOLUTOS) 

Positivos 166 

Negativos 123 

Total  289  

FONTE: Dados pesquisa, 2016. 

O levantamento de dados quantitativos cumpre neste trabalho o papel de 

análise do conteúdo das mensagens, que são fruto dos comentários do público leitor das 

reportagens produzidas pelo G1 Goiás sobre o caso Cristiano Araújo. Somado aos 

depoimentos da parte qualitativa, o objetivo desta análise de conteúdo foi o de 

apresentar os dados coletados sobre a abordagem de uma sucursal do G1 a respeito de 

uma cobertura que gerou comoção no Brasil.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após sete meses de trabalho para a reunião de todos os conteúdos aqui 

apresentados - pesquisa bibliográfica, entrevistas e levantamentos quantitativos – alguns 

comentários podem ser feitos a respeito da cobertura do portal de notícias ‘G1’ sobre a 

morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo. 

 Em primeiro lugar, vale a pena relembrar alguns pontos que tornaram tal 

fato uma das maiores coberturas já feitas nos quase 10 anos de história do portal. Por se 

tratar de um fato inesperado e pela a notoriedade que o cantor Cristiano Araújo tinha 

alcançado dentro do cenário da música nacional, a morte do sertanejo trouxe uma 

grande divisão de opiniões no país, principalmente pela cobertura jornalística 

empregada nos maiores veículos de comunicação em nível nacional durante o 

desenrolar dos fatos. 

 Na Internet, um dos maiores trabalhos realizados por uma equipe de 

jornalistas na produção de conteúdos sobre o assunto foi a do portal “G1”. Ao longo do 

período estudado (sete dias), 66 matérias foram publicadas na página do G1 Goiás, 

sendo que essas mesmas tratavam de diversos assuntos ligados ao fato principal, que era 

a morte do cantor e da sua namorada num acidente de carro, ocorrido no dia 24 de junho 

de 2015.  

 Com um grande fluxo de matérias sendo produzidas sobre o assunto, o 

primeiro ponto de reflexão sobre essa cobertura recaí sobre a relevância que a morte do 

cantor ganhou no veículo em estudo. O fato de o cantor Cristiano Araújo ser um artista 

conhecido no mercado da música sertaneja fez com que o assunto fosse mais 

repercutido. Entretanto, diferente de outras mortes de celebridades no país, essa, em 

especial, recebeu projeção nacional intensa por parte da mídia. 

 Durante entrevistas e, mesmo ao longo dos comentários presente nas 

matérias do portal, parte das pessoas que se envolveram com o caso acreditam que o 

fato ganhou tamanha repercussão no cenário jornalístico por ser tratar de uma 

“tragédia”. Diferente dessa parcela, os estudos baseados nos dados colhidos ao longo da 

pesquisa nos mostram que tal fato não se enquadra dentro de um perfil de tragédia 

nacional, onde diversas pessoas são afetadas pela mudança ocorrida pelo fato.  
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A matéria que anunciou a morte do cantor no dia 24 de junho foi a 

publicação mais lida da história do portal de notícias G1, sendo que somente no mês de 

junho alcançou 70 milhões de cliques no link. Isso mostra que o interesse da audiência 

estava focado naquele fato, então para aproveitar o momento e conseguir satisfazer a 

necessidade por novas informações do caso, o portal decidiu investir grande parte dos 

seus esforços na produção de conteúdos sobre o assunto. Vale destacar que atrás disso 

também devem ser levadas em conta questões financeiras e de status, já que, quanto 

maior o número de cliques em determinado link, maior é a notoriedade que aquela 

equipe e produto jornalístico ganha no meio. 

Isso não significar dizer que em todos os momentos a repercussão era 

positiva por parte do público - como vimos nos comentários e vamos falar mais a frente 

- mas que diferente de uma tragédia, como o caso de Mariana ou de um ataque 

terrorista, onde o fato se impõe no noticiário durante um longo período de tempo pela 

sua relevância e abrangência, a cobertura da morte do Cristiano Araújo atendia mais a 

demandas de audiência do que de realmente caracterização de um fato de grande 

relevância nacional. 

Outro ponto de destaque no estudo é a estruturação da equipe e das matérias 

ao longo de uma semana. Com um número muito reduzido de jornalistas para cobrir 

todo o estado de Goiás, boa parte da equipe ficou envolvida com a produção de matérias 

sobre o acidente envolvendo o cantor e sua namorada. A rotina, essa sim funcionando 

como na cobertura de uma grande tragédia, demandou dedicação total dos profissionais 

envolvidos no trabalho, que muitas vezes não tinham hora para chegar ou sair da 

redação. 

Como os dados presentes na pesquisa apontam, é possível se traçar um 

perfil sobre as matérias realizadas pelo portal de notícias ao longo da semana escolhida 

para a análise. Mesmo se tratando de uma cobertura muito extensa, vale destacar que o 

portal nunca deixou de lado os critérios de noticiabilidade que motivavam a produção 

de determinado conteúdo jornalístico. Os primeiros dias da cobertura foram preenchidos 

com matérias sobre a morte/acidente, além da repercussão do fato junto aos fãs. Isso se 

deve ao fato da factualidade do acontecimento, que se impõe enquanto produto para a 

cobertura jornalística. 
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Com o passar do tempo, matérias sobre o impacto da morte junto a outros 

grupos - retrospectivas da carreira do cantor e fatos sobre a investigação - foram aqueles 

que ganharam espaço dentro da cobertura.  Essas outras partes atendem a parte dos 

valores-notícia que conhecemos como “continuidade”, já que, após a publicação de um 

fato a tendência é que a partir de sua reverberação a imprensa continue acompanhando o 

fato.  

Vale ressaltar que todos os produtos colocados no ar pelo portal de notícias 

tinham repercussão praticamente que imediata junto ao público leitor. Esse estudo 

decidiu observar esse aspecto da produção jornalística através dos comentários deixados 

nas matérias, sendo que a “aba de comentários” é uma das poucas ferramentas presentes 

para a interação dos receptores com os produtores de conteúdo. 

Como a ferramenta de comentários é um espaço aberto para qualquer pessoa 

opinar sobre o assunto, muitos dos depoimentos ali deixados são voltados para piadas, 

chacotas, ou mesmo, ofensas contra os envolvidos no fato, ou contra os jornalistas e 

veículo que postaram o conteúdo. Pegando como base os dados que mostram esses 

comentários em matérias de diferentes conteúdos, é possível se observar que na maioria 

dos casos, com exceção da categoria ‘outros’, os comentários negativos dominaram o 

espaço, com mais de 55% dos números totais.  

Em assuntos ligados a ‘investigação’ os comentários negativos 

ultrapassaram a marca dos 80% dos números. Isso aconteceu, em sua maioria, porque os 

internautas relacionavam a investigação em ritmo acelerado sobre a morte do cantor a 

outros casos que ficavam impunes no país, dessa forma criticando a forma como as 

coisas funcionavam dentro da justiça. 

Os comentários relacionados a categoria ‘outros’ e ‘fãs’ foram aqueles que 

em si traziam um maior apoio por parte do público, que muitas vezes elogiava o 

trabalho dos jornalistas e também a mobilização de artistas, familiares e fãs em torno do 

caso. Por se tratar de assuntos que traziam em sua essência uma apelo emocional, 

muitas vezes isso facilitava a identificação do publico com o caso, o que resultava em 

boa repercussão junto ao s leitores. 

Já na categoria ligada a morte do cantor e ao acidente, os comentários que se 

destacavam eram aqueles que levantavam a irresponsabilidade pela falta de segurança 
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na hora da condução do veículo, além dos possíveis fatores que levaram a fatalidade. 

Com 58% de comentários negativos sobre os valores totais, muitos leitores também 

questionavam o porquê da cobertura tão abrangente para a morte do cantor sertanejo e 

de sua namorada. 

Após esse levantamento é possível tecer algumas observação a respeito 

desses comentários. Em primeiro lugar é interessante destacar que mesmo em um 

veículo midiático que pressupõe uma maior interação entre os produtores de conteúdo e 

os receptores do mesmo, a internet, essa relação ainda é muito limitada. Somente com a 

opção de comentar a matéria, os internautas têm poucas opções na hora de recorrer aos 

recursos de interatividade, sendo que muitas vezes esses mesmos comentários estão 

passíveis a serem editados ou excluídos por parte dos mediadores dos links online. 

Além disso, vale destacar que o local que seria um fórum para discussão ou 

mesmo feedbacks para os produtores de conteúdo, se tornou um ponto para troca de 

ofensas entre os leitores e contra os jornalistas que produziram as matérias. Obviamente 

alguns comentários trazem criticas construtivas, ou mesmo opiniões pessoais que são 

validas como um ‘termômetro’ que determinado assunto tem junto aos leitores, mas em 

sua maioria essa não é a realidade do espaço. 

A partir dos estudos é possível ponderar que a morte deve ser tratada de 

forma diferenciada dentro do jornalismo, principalmente quando a vítima é uma pessoa 

pública, porque as reportagens que envolvem este tema ganham proporções surreais de 

audiência. Geralmente, por ser factual, a produção da notícia acontece de forma 

imediata para atender a demanda do público por novas informações. Se o fato não 

envolvesse a “espetacularização” do acontecimento, seria possível produzir conteúdos 

com maior profundidade, o qual envolvesse mais temas. O retorno do público leitor, que 

acontece através dos comentários, é fundamental para que a equipe jornalística não 

perca o foco, além de servir como uma medição do que o público “necessita”. 

Entretanto, não foi isso que aconteceu na cobertura do caso Cristiano Araújo, porque 

devido ao número de membros do G1 Goiás, estes comentários não puderam ser 

monitorados, como deveriam ser.  

Em coberturas como essa, com uma demanda de trabalho grande, se 

possível, seria necessário o intercâmbio de jornalistas do portal G1. O auxílio de mais 

profissionais de outras praças enriqueceria e aumentaria a produção do conteúdo 
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noticioso. Isso seria bom até mesmo para estes profissionais adquirirem tal experiência. 

Além disso, uma segunda opção seria terceirizar o serviço de monitoramento dos 

comentários, para que os mesmos de cunho pejorativo não fossem publicados de forma 

nenhuma. Entretanto, este trabalho não acaba por aqui. A cobertura do caso Cristiano 

Araújo abrange outras ramificações do jornalismo on-line, além do jornalismo praticado 

na TV, rádio e impresso, as quais merecem aprofundamento na área acadêmica. 
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ANEXO 1 –QUESTIONÁRIO BASE ENTREVISTAS REPÓRTERES 

ITINERANTES 

Parte I – Dados demográficos 

Nome: 

Idade:                                                                            Sexo:       

Área de Formação Profissional:Ano de Graduação: 

Nome da organização jornalística: 

Tempo de trabalho na empresa: 

Cargo/Função da empresa: 

E-mail: 

 

Parte II – Entrevista 

QUESTÕES GERAIS 

1)A morte do cantor pode ser considerada uma tragédia ou um fato cotidiano? 

2) O que é uma tragédia para vocês? 

3) Qual a diferença entre cobrir um assunto sobre morte e sobre os demais temas?  

4) Qual a principal dificuldade enfrentada pela redação nas coberturas de tragédias? 

5) Como a equipe recebeu a notícia (acidente e morte)? 

6) Quantos profissionais trabalharam na cobertura do caso Cristiano Araújo? Quantos 

profissionais (de acordo com as categorias jornalísticas) trabalham para o G1 Goiás? 

8) A redação é integrada, no sentido da prática do jornalismo convergente? Se sim, 

como funciona essa integração? 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

1) Cada membro da equipe teve uma função específica ao longo da primeira semana 

(período estudado) de produção das matérias sobre o tema? Se sim, como foi essa 

divisão de trabalho? 
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2) Quais estratégias vocês utilizaram para causar impacto no leitor e fugisse do 

tradicional em tempos de convergência midiática? 

3) Como essas estratégias influenciaram diretamente o número de acessos? 

4) Como foi a relação dos jornalistas com as fontes das matérias? 

5) Como vocês decidiram a angulação da notícia para evitar resvalar para o 

sensacionalismo, muito percebido nesse tipo de cobertura não só o Brasil mas no 

mundo?  

6) Sobre a matéria da morte: O que foi determinante, na opinião de vocês,para alcançar 

o título de mais lida da história do G1? 

7) Qual é o perfil dos leitores desse material jornalístico?  

8) Como vocês avaliam o comportamento dos leitores do site neste episódio a partir dos 

comentários e comentários de comentários? 

9) Qual o motivo da tamanha repercussão sobre a morte do cantor? Até quem não era fã 

se sensibilizou. A notícia teve abrangência internacional.  

10) Como ocorreu o monitoramento dos comentários feitos por esses leitores?Quem foi 

o responsável na equipe? 

11) Houve algum tipo de filtro para a postagem dos comentários? Qual? Se sim, quais 

foram os critérios adotados? 

12) Esse(s) filtro (s) funcionava (m) antes da postagem ou depois da postagem dos 

comentários? 

13) Qual a notícia sobre ocaso foi a mais difícil de noticiar? Por quê? 

14) Houve algum tipo de conflito entre os membros da equipe durante a produção das 

matérias? Qual tipo? 

15) Qual o desdobramento mais inesperado que aconteceu durante a cobertura? 

16) Houve algum tipo de impacto na vida pessoal de vocês essa cobertura? Qual? 

17) Vocês eram fãs? Como lidaram com essa perda?  
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18) A morte do cantor pode ser comparada, de alguma forma, com os últimos grandes 

acontecimentos que abalaram o país? (Ex: Mensalão, Lava-Jato, Mariana e 

Impeachment)em termos de relevância noticiosa? Como? 

19) Grande parte das matérias relacionadas ao cantor foram publicadas pela editoria 

Goiás, mas São Paulo também produziu algumas. Por que isso aconteceu?  

20) Houve algum tipo de integração e combinação de pautas na cobertura entre Goiás e 

SP? 
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ANEXO 2 – COMENTÁRIOS DAS MATÉRIAS DO DIA 24 DE JUNHO DE 

2015. 

1) 5h58 Cristiano Araújo sofre acidente de carro e tem quadro grave em GO 

Editoria Goiás / Do G1 GO. 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/cristiano-araujo-sofre-acidente-de-carro-e-

tem-quadro-grave-em-go.html 

984 comentários. 

1-Que Deus permita a recuperação sem sequelas aos sobreviventes. Conforte o coração 

dos familiares da moça. Peço aos leitores que ao contrário do julgamento do motivo, 

que façam uma vibração positiva. 

+1018-38 

a- Para de ser troxa, de se deus existisse, fosse bom e intervisse nas nossas ações, ele 

nem devia ter deixado o acidente acontecer. 

+3-53 

 

b- Winicius Miranda ele nem deixaria esse cara cantar pra começo de conversa...mas é 

assim mesmo 

+3-23 

 

c- Winicius Miranda, TENHO PENA DE VOCÊ PORQUE INFELIZMENTE 

IMBECILIDADE NÃO CURA, ENTÃO VOCÊ ESTÁ ARRUINADO MESMO. 

+2-2 

 

d- Se deuz existisse ele teria evitado a tragedia. 

+1-5 

 

e- Acabou de ser anunciado, ele morreu. :/ 

+0-1 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/cristiano-araujo-sofre-acidente-de-carro-e-tem-quadro-grave-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/cristiano-araujo-sofre-acidente-de-carro-e-tem-quadro-grave-em-go.html
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f- A MOÇA ERA MÓ INTERESSEIRA E ELE MULHERENGO, JÁ TINHA 2 CRIAS 

DE 2 MULHERES DIFERENTES. OLHA A DIFERENÇA DE IDADE DOS DOIS, É 

CERTO QUE ELA QUERIA ENGRAVIDAR DELE PRA DEPOIS SÓ PEGAR A 

PENSÃO. 

+2-9 

 

2-Podem me criticar, mas vou expor o que muitos pensam, mas posam de politicamente 

corretos, mesmo que superficialmente. 99% dos acidentes onde "perdeu o controle do 

carro", é porque estava correndo muito. Estava muito acima do limite de velocidade. O 

cidadão sabendo que estar correndo muito é dar carona para a morte, não posso ter pena 

ou condolências, pois além de pôr a vida da mulher (que infelizmente morreu) em risco, 

coloca a vida de outros também. Só sinto pena da família. Desculpem a sinceridade. 

+1376-477 

a- Mane' ! ele nao estava dirigindo! 

+29-30 

 

b- Alexandre Magioni Esta reportagem não diz quem estava dirigindo. 

+19-1 

 

c- A pergunta é: vc sabe detalhes do acidente? O cara pode ter cochilado no volante. 

Sabia? 

+11-4 

 

d- Concordo com você. 

+4-1 

 

e- O Punisher Justiceiro está certo. Olhem o estado do carro após o acidente. É uma 

Range Rover, um dos carros mais seguros em circulação no Brasil. Não importa quem 

estava dirigindo, pois, seja quem for, estava sim muito acima de qualquer limite de 

velocidade, colocando em perigo tanto os passageiros do carro, quanto os motoristas e 

ocupantes dos demais veículos que trafegavam na mesma via. 

+37-0 
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f- E se o condutor dormiu no volante? E se a estrada estava com irregularidade? E se o 

carro teve uma pane? Julgar sem saber é muito comodo... 

+15-16 

 

g- Falou aí o cara que só anda em segunda marcha, ou entao só a pé! 

+13-6 

 

h- Vc ao menos sabe se era ele que estava dirigindo? Ou um segurança? Ou um 

motorista? Menos então, bem benos. 

+8-7 

 

i- Lógico que diz, no vídeo fala que tinha quatro pessoas sendo dois casais e o 

MOTORISTA... 

+6-1 

 

j- Todo mundo erra! 

+3-2 

 

k- O Segurança estava DIRIGINDO. 

+1-1 

 

l- Tem muito cantor sertanejo por ai coloca outro no lugar com mesmo nome. 

+2-5 

 

m- Wandershow Uma Range Rover 2015 dar pane?? Acho díficil 

+5-0 

 

n- Carrão alguem errou na pilotagem voando baixo; não iria capotar a atoa e a 

destruição foi grande pessoa fazendo orgias dentro do carro ai não dá mesmo. daqui a 

pouco vão falar que a culpa é de Deus. 

+2-6 
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o- E se não me engano, na primeira foto me parece um copo ali no chão, oque será que 

tinha naquele copo? 

+2-0 

 

p- Alexandre Magioni Bota manezão nisso, ele não estava dirigindo, era o motorista 

dele. 

+8-0 

q- Estavam no banco de traz, sem cinto. 

+1-0 

3-Triste... Bom cantor... Humilde..! Que Deus coloque suas mãos em cima dele nesse 

momento; 

+786-55 

 

a- Ah, claro! Pela marca do carro dá pra ver o grau de humildade dele. 

+5-33 

 

b- Desde quando humildade se define pelos seus bens materiais? Você é retardado 

mental? Ou é pobre de espírito mesmo? Humildade está relacionado com o seu caráter, 

algo interno, e o cara mesmo tendo poder e muita grana nunca se esqueceu de onde 

veio, sempre foi humilde. 

+19-4 

 

c- Sem noção João Claudio, desde qdo humildade é pobreza ??? 

+5-4 

 

d- João Cláudio se vc trabalha e ganha bem....vai andar de fusca..? Fala serio. ... 

+5-4 

 

e- Pq ele não colocou a mão antes do acidente? 

+2-0 

 

f- Raphael Ferreira, Cairo Ribeiro e Silvana: ele tinha todo o direito de andar de carros 

de luxo e ser uma boa pessoa; mas humilde ele não era e nós não somos. Cairo, 
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humildade não é pobreza, não disse isso. Silvana. idem. Raphael, talvez o retardado seja 

você, que agride pessoas sem conhecer, não merece resposta. 

+2-0 

 

g- Rafael Peres Né?! Atrasado só um pouquinho... 

+0-0 

 

 

4-Antes Antes de julgar se informa sobre o acontecido...o pneu do carro estourou e por 

isso aconteceu a capotagem. Foi feito o barômetro e o motorista nao tinha ingerido 

bebidas alcoólicas...que Deus conforte essas famílias independente de ser um famoso ou 

nao...pra quem gosta de falar besteira melhor ficar calado do q ser ignorante....repeite a 

vida e dor do proximo...pense q vc vai sair de casa e que pode acontecer com vc 

também. só reforçando o que a silvana falou, para as pessoas sem escrúpulos. 

+715-32 

a- Barômetro ???? 

+20-5 

 

b- O barômetro é um instrumento científico, usado em meteorologia para medir a 

pressão atmosférica. kkk so pra constar ! 

+17-3 

c- Engraçado que não tem nada disso na matéria, você deve ser um jornalista bem 

renomado né? 

+6-3 

 

d-  Essa é nova,foi usado o ''BARÔMETRO'' pra saber se o condutor ingeriu bebida 

alcoólica,kkkkkkk Critica os coments alheios mas não lê o próprio comentário antes de 

postar,ridículo viu. 

+3-7 

 

e- O q importa é que entendemos o q foi escrito...e VC Ian está com toda razão... Não 

estamos impune a nada...Só Jesus pra nos dar livramento... 

+11 
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5- Olha, vou expor aqui minha opinião. As pessoas gostam muito de julgar as outras 

pessoas, ninguém aqui estava lá pra afirmar que ele bebeu ou que estava em alta 

velocidade. Há coisas nessa vida que quando tem que acontecer elas acontecem, claro 

que muitas delas podem ser evitadas. Vejo muitos comentários desnecessários, por isso 

que o mundo está dessa forma, as pessoas não tem mais amor uma pelas outras, mesmo 

que o motorista tenha cometido tais coisas que vocês afirmam com tanta certeza, acho 

desumano a forma que vocês falam de uma pessoa.Não sou fã do cantor,todos nós 

estamos sujeitos a errar 

+684-46 

a- Vdd, Larissa, ao contrário de vc, amo as músicas dele, e pelo que se lê, acredito que 

ele e a namorada estavam sem cinto de segurança, mas quem somos nós para julgar 

alguém, não é verdade? 

+2-0 

 

b- Concordo com você Larissa, mas pelo que vi, o cantor e sua namorada estava sem 

cinto de segurança, este foi o fator X da morte de ambos, infelizmente. 

+1-1 

 

c- Lamentável ! 

+0-0 

 

d- Falou td Larissa N sou fã do cantor tmb Mas vamos aguardar a análise do q 

aconteceu, 

+1-0 

 

6- Que o Senhor dê uma boa recuperação a ele e acolha a moça num bom lugar! 

+487-22 

a- Momento de pedir a Deus pela sua recuperação,e cuidar da família de sua ex 

namorada que Deus a tenha. 

+3-2 
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b- Que ele seja forte, E QUE OS MEDICOS o salve!!!! 

+2 

 

7-Comentários doentios realmente tem muita gente lixo nesse mundo, poderia ser quem 

fosse, situação muito triste! Boa sorte ao rapaz 

+330-10 

a- A namorada não vai ter essa boa sorte q se tá desejando pro assassino do namorado 

dela 

+0-6 

b- Ai você acha que ele quis matar alguém? Procura se informar pra depois julgar, povo 

mal informado, julgam ser saber de nada 

+1-0 

 

c- Até onde eu, sei: vivemos em um país democrático. As pessoas tem o livre direito de 

se expressar! Quando vc chama os comentários de doentios, e chamam as pessoas que 

os fez de lixo....vc apenas esta se igualando a elas! Pense nisso. Bom dia! E que Deus 

nos abençoe a todos. 

+1-4 

d- Agnaldo Lima, vivemos num país democrático e as pessoas tem livre direito de se 

expressar. Mas que os comentários são no mínimo de mal gosto, isso são. 

+4-0 

e- Jairo Carlos Bom dia Jair Carlos! Estou de pleno acordo com vc. O duro é quando 

nós achamos intelectuais de mais, ao ponto de ofender o outro chamando-o de lixo! 

+0-0 

8-Pq tem que morrer? Se te incomoda tanto, não leia a matéria, ignora. Desejando o mal 

dos outros? Vc deve ser um ser humano frustrado com a vida, mal amado, aquele tipo 

de pessoa que ninguém gosta de ter por perto! E talvez se morresse aí sim ninguém 

sentiria falta! O cara é rico, famoso, e vc quem é mesmo??? 

+302-23 

a- kkkkkk, Gostei do seu comentário amiga! 

+5-0 
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b- Rico? Famoso? Quem é Cristiano Araujo? Nunca Ouvi falar... 

+1-7 

c- mitou! 

+0-0 

d- Quem é Alex Vieira? Nunca ouvi falar ... =D 

+0-0 

 

9-Numa boa, quanta falta de sensibilidade colocar uma propaganda com um vídeo 

obrigatório de 30s sobre uma notícia tão triste. Falta de respeito, ética e caráter. Nem vi 

e nem prestei atenção na propaganda, mas vou abrir o vídeo novamente para repudiar a 

empresa e envio por aqui minha dura critica ao portal G1 e a Rede Globo que deveriam 

se ENVERGONHAR de querer explorar numa reportagem referente a morte de um 

artista, que acima de ser artista, ele e a namorada eram seres humanos com amigos e 

familiares, além claro de uma legião de fãs... 

+300-44 

a- Isso deve ser automático pra qualquer vídeo, e pra aparecer qualquer propaganda. 

Quanta gente burra. 

+4-2 

 

10-Pastor Sax, se o Sr. realmente tivesse Jesus no coração, não faria um comentário tão 

infeliz desse... E outra, ou passe o corretor de texto ou estude mais o português... 

Respeite a dor da família e de seus fãs, isso pode acontecer com qualquer família, 

inclusive com a sua... 

+267-17 

11-Pai amado eu te peço agora em nome de Jesus Cristo , coloque sua armadura de 

proteção sobre o Cristiano com o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado da 

paz. Empunho o escudo da fé, a espada do Espírito Santo que é a Palavra de Deus. 

Coloque sobre nós o capacete da salvação. Obrigado Senhor. Amém 

+253-21 
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12-Pessoal, não respondam os haters! São crianças ou pessoas com deficiencia mental, 

que postam inutilidades para ter atençao ou ganhar deslikes. Não sei nem quem era o 

rapaz, mas desejo rapida recuperação e conforto a familia da moça. Agora, infelizmente 

não adianta ter um carro de 300hp se as nossas estradas são feitas para q tenhamos jipes 

de 1920 que não passam de 80 km/h... 

+218-24 

a- Ramon, vc tem razão sobre as condições de nossas estradas, realmente são péssimas, 

porém, não é o caso da BR 153, no trecho onde houve o acidente ela é ótima duplicada e 

muito bem sinalizada. 

+3-0 

b- Jose Morais Obrigado pela informação, são tão raros os trechos bons, que acabamos 

generalizando. Pesquisei as imagens, realmente ela é boa para os padrões brasileiros. Só 

acho muito estranho, pois existem países que não tem lei seca, as estradas não possuem 

limite de velocidade, as pistas são "triplicadas" e com escapamento, os carros populares 

lá, são nossos importados aqui, e acidentes assim não acontecem lá. Ou somos piores 

motoristas, ou os carros não chegam tão seguros quanto lá, ou as estradas ainda deixam 

a desejar. 

+1-0 

c- Aleluia, uma conversa sobrea! 

00 

13-Nao existem culpados!!! NINGUEM PODE JULGAR APENAS DEUS.... E QUE 

DEUS CONFORTE TODOS ENVOLVIDOS.............. 

AMEM...................................................... 

+227-38 

14-Gente sem noção de mais, certos comentários deveriam ser bloqueados pela 

página.... que Deus conconforte a família da moça, e que abençoe a vida do Cristiano. 

+188-8 

a- Concordo com vc Amanda.. são pessoas ignorantes, que nao tem um minimo de 

respeito ao acontecido. Cada comentarios um pior que o outro !!! 

+5-1 



75 
 

15-Cara, infelizmente a maioria dos comentários aqui são de pessoas imaturas que só 

sabem julgar antes de saber realmente qual foi o motivo do acidente. Esse país está 

cheio de preconceito, por isso, e somente isso que ele não vai pra frente. Força 

Cristiano, para superar esse trauma de perder a sua amada e voltar a ter saúde. 

+178-8 

a- Concordo. Muita força para vc cris 

+0-0 

16-Quanto comentário maldoso e desnecessário! 

+173-8 

17-Aquele momento que vc percebe q o povo coloca a culpa na cachaça antes de saber o 

q aconteceu.. lamnetavel 

+167-10 

18-Pelo comentário de muitos da para compreender porque o Brasil e o País que é 

+162-9 

a- Verdade gelson, lamentavel 

+0-0 

 

b- Não é o Brasil. Intolerância, ignorância, falta de educação, falta de respeito não é 

apenas um privilégio nosso... acredito que possa existir em todas as partes do mundo. 

+1-0 

19-que isso fique de alerta,não só para os artista mas para todas as pessoas que vendem 

seu trabalho,que diminua essa correria e que não faça das suas vidas,uma escravidão 

para o trabalho,procure dar mais tempo a você mesmo e para sua família pois elas 

agradecem, salomão já dizia que tudo é só vaidade. 

+165-16 

20-Meu amor, acordei com uma tristeza profunda com essa notícia. Muita luz para ela, e 

que Deus possa confortar a sua família nesse momento tão difícil. Rezando muito pela 

sua breve recuperação, seu lugar é nos palcos fazendo a nossa alegria. Já deu tudo certo, 

Deus está contigo!! 

+145-9 
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a- A mulher do cara nem foi enterrada e tu já tá querendo dar pra ele? 

+2-14 

2) 8h10 Cristiano Araújo: fãs e famosos se mobilizam após acidente grave 

Editoria Goiás – Música / Do G1, em São Paulo. 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-fas-e-famosos-se-

mobilizam-apos-acidente-grave.html 

116 comentários. 

1-Existem pessoas que infelizmente,estão sempre falando na hora errada e o que não 

devem!!! Falam sem pensar e acaba machucando,falam assim porque não aconteceu 

com nenhum familiar de vocÊs..RESPEITEM A DOR DAS PESSOAS,POIS 

AMANHÂ,PODE SER COM VOCÊ. 

+246-11 

a- Concordo :) 

+9-0 

2-O senhor . O meu pai pq deixa se que isso acontece se Cristiano Araújo que e Allana 

Veio a falecer após esse acidente terrível O meu deus, o senhor que derrame agora 

senhor Livramentos a familias Senhor que conforte as famílias pelas perdas. Amigos o 

senhor me diz: Nesse mundo temos escolhas de plantar o que quisemos , mais ele diz 

você colherá o fruto que plantou. -lhes digo amigos está mais que na hora de todos Nos 

se arrepender dos erros cometidos aqui na terra. E louvar ao nosso Deus, o único Deus 

que sara, que cura, único que Salva. 

+196-11 

a- Weverton Goncalves .... belo texto e bem comentário,,,, somente os cabeças de bagre 

que não entendem! 

+4-4 

3-Vá com Deus obrigado !Graças a você conheci minha esposa em um show em 2012 e 

agora temos nossa filha linda . 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-fas-e-famosos-se-mobilizam-apos-acidente-grave.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-fas-e-famosos-se-mobilizam-apos-acidente-grave.html
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+189-7 

a- Que lindo isso 

+12-1 

4-Meu Deus chego a nem acreditar em alguns comentários que vejo aqui, o fato não é a 

questão se a musica é boa ou ruim,e sim uma vida que se foi.Então pessoas ignorantes 

pense antes de falar porcaria. 

+128-1 

5-Quanta ignorância vemos por aqui. Não é porque a musica não agrada que não vou 

me comover com o fato. Mais respeito com os amigos e familiares! 

+128-5 

6-Independente de gosto ou estilo musical, estamos falando de uma pessoa que não é 

meu amigo e muito menos próximo, mas que tive a oportunidade de acompanhar, ver a 

luta e as batalhas para chegar aonde chegou. Simples, pai de família e um garoto cheio 

de planos e um futuro longo pela frente. Toda perda é lamentável. Respeito nesta hora é 

fundamental. 

+122-4 

7-Hoje morre um dos melhores cantores sertanejo. É com certeza um dia muito triste p 

mim. Cristiano Araújo luto eterno. 

+120-10 

a- Cuida da sua vida. Vc não sabe o que é ter amor por uma pessoa. 

+6-0 

 

8-Estou muito triste, é uma perda na música sertaneja, meus sentimentos a toda família. 

+101-8 

9-Deus conforte toda família, amigos fãs, meu coração esta partido, forca gente. 

+91-2 

10-O G1 não deveria publicar comentários de pessoas q só vem tirar sarro de situações 

tristes q acontece, se não sabem se solidarizar,não venham aqui falar besteiras! 

+93-7 
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a- Concordo, e quando você rebate a esses comentários horríveis que vemos aqui, o G1 

vem e apaga! Mas não apaga os que estão ofendendo. Parece que acham bonito esse tipo 

de crueldade com as famílias e amigos das vitimas 

+3-0 

11-Já que ele foi morar com Deus, ele esta bem! Agora peço que Deus esteja segurando 

a mão dos familiares, amigos e fãs.A dor é grande mais com Deus tudo fica mais fácil. 

+91-7 

12-É cada comentariozinho sem fundamento,pelo menos respeitem a dor da familia,o 

que ele era ou não, não define nada,muito triste,vá em paz Cristiano Araújo,e que deus 

conforte os coraçoes de cada um de seus familiares!! 

+82-1 

 

13-QUE DEUS O ABENÇOEN.MUIIIITOOOO TRISTEEEE. 

+85-6 

14-Sua perda para o Sertanejo, se compara a perda de Chorão para o Rock. Lamentável, 

que Deus o tenha. 

+84-10 

15-Que noticia triste, demorou cair a ficha, ele estava no auge da carreira dvd estorado 

varias músicas na radio, tinha ganhado o Brasil com sua música. Vai deixar saudades ... 

vai em paz. 

+69-1 

16-Este é um dos exemplos em se viajar no banco de trás sem cinto. 

+85-17 

17-O Cristiano e a namorada os dois únicos que morreram estavam sentados no banco 

de trás. Os que estavam na frente se machucaram pouco. Provavelmente eles não 

estavam usando o cinto atrás, as pessoas tem que se conscientizar e a imprensa tem que 

fazer campanhas para que essas tragédias não ocorram novamente. 

+61-0 

18-Triste 

+61-2 
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19-Mas um incrível cantor que se vai, mais músicas de boa qualidades que se vão.. 

Lamentável sua perda, que Deus o conforte no céu, e conforte sua família na Terra. 

+67-9 

20-Noticia triste casal lindo morreram novos... tem que se usar cinto no banco de tras 

sempre.... e velocidade da via tambem tem que respeitar..... 

+59-2 

3) 8h36 Cantor Cristiano Araújo morre após acidente de carro em GO, diz 

hospital  

Editoria Goiás / Do G1 GOFernanda Borges e Sílvio Túlio 

Título com alteração “diz hospital”. 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/cantor-cristiano-araujo-morre-apos-acidente-

de-carro-em-goias.html 

3592 comentários. 

1-A Globo deveria acabar com este espaço de comentários, cada comentário infeliz que 

vemos aqui!! O que tem de ser desprezível neste espaço não é brincadeira viu!!!!! 

+2447-217 

a- Você não é obrigado a ler os comentários. Abraço. 

+24-44 

b- Deviam era denunciar e bloquear gente assim 

+30-6 

 

c- E aonde está a democracia meu amigo ?? 

+14-38 

 

d- Nessas horas que eu vejo quanto idiota tem nesse mundo. 

+33-2 

 

e- Verdade, cheio dos comediantes. 

+20-1 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/cantor-cristiano-araujo-morre-apos-acidente-de-carro-em-goias.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/cantor-cristiano-araujo-morre-apos-acidente-de-carro-em-goias.html
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f- Pessoas vangloriando a morte dos outros, tlz sao as mesmas que vangloriam a morte 

pai, mãe e irmãos 

+11-2 

 

g- Eu não gosto de sertanejo, logo não ouço. Simples assim. Agora comemorar e/ou 

fazer piadas da morte de um cara só porque não curte a música dele é simplesmente a 

coisa mais desumana que já vi. Lamentável. 

+45-3 

 

h- Mas é fácil gente. Se ao inves de clicar no unlike, clicarmos no "denuncie" algo será 

feito com certeza. Principalmente nos casos q dão 100 ou 200 rereprovações. 

+7-8 

 

i- Concordo com você. 

+3-4 

 

j- Que pensamento radical o seu. Só porque alguns comentários são infelizes quer tirar 

esse espaço ?? tá achando ruim ?? Alt + F4 ;) 

+7-9 

 

k- Cada um comenta oque quiser!. Tú se acha em cara ! 

+6-15 

 

l- Max Tenorio você quis dizer ... não gostou? né.... hahaha 

+2-2 

 

m- Luciano Martins, apoio totalmente a sua ideia. O G1 já fez isso uma vez e foi 

excelente. Deveria fazer de novo. 

13 

 

n- Mas cada um é responsável pelo que fala, agora acabar com o espaço é coisa de 

idiota quem falou, simples não lê, não acessa e não comenta. Fim de papo. 

+4-2 
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o- As pessoas perguntam pela liberdade de expressão, democracia e esquecem de se 

perguntar pelo respeito ao próximo. 

+5-2 

p- Se tá incomodado... Vaza. 

+1-3 

q- SERTANEJO UNIVERSITARIO EMBURRECE E ENTRISTECE ESSA 

POPULACAO JA SOFRIDA 

+6-4 

r-Verdade cara isso air não é brincadeira não 

+1-0 

 

2-A informação mais importante para todos não está sendo evidenciada. ELES SÓ 

MORRERAM PORQUE NÃO USAVAM CINTO DE SEGURANÇA NO BANCO DE 

TRÁS. Isso, sim, é muito importante enfatizar. As pessoas não dão a devida atenção 

para as coisas e só se lembram disso na hora em que não há mais nada a ser feito. Usar o 

cinto no banco de trás é OBRIGATÓRIO, mas as pessoas (na grande maioria) acham 

bobagem ou desconfortável. O resultado é esse aí: mortes precoces. O mesmo serve 

para os pais que deixam os filhos soltos no banco de trás porque a criança não gosta do 

cinto. Não tem que gostar, tem que USAR. E só. 

+1524-55 

 

a- Vagner Macedo, voce falou a pura verdade,o cinto nao é Deus, mas salva vidasss. 

+25-0 

 

b- Provavelmente o fantástico vai ser todo sobre o acidente , vão fazer reconstituição e 

tudo mais. 

+8-2 

 

c- A minha tia morreu assim, bateram o carro e a pessoa que estava no banco de traz 

estava sem cinto, ela morreu porque quebrou o pescoço. 

+7-0 
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d- Num país onde você tem criar uma lei para os boçais usarem um equipamento que 

salva vidas... 

+9-2 

 

e- Na reportagem comenta sobre o cinto? 

+7-0 

 

f- Cinto muito 

+3-8 

 

g- EU TB NÃO GOSTO....MAS TEMOS QUE USAR!!! 

+6-0 

 

h- Eu também Botelho pinto bastante e ainda acho que vai ficar por uma semana ou 

mais essa notícia né seu Botelho? 

+0-0 

 

i- Stenio Barroso: Não diz, mas estado geral do veiculo (estrutura traseira intacta), leva 

ao teorema que está sem cinto, e mesmo com maior dano na estrutura frontal os 

passageiros que ali viajavam, sofreram ferimentos leves... 

+5-0 

3-O G1 precisa rever a abertura de comentários em casos de falecimentos. Tem gente 

achando que isso daqui é a Praça é Nossa. 

+1055-93 

a- Concordo. Respeito é uma coisa que não se vê por aqui. 

+17-0 

 

b- Concordo... para esses casos, os comentários deveriam ser desativados. 

+19-0 

 

c- Concordo plenamente. Hoje em dia não se tem mais o respeito ao semelhante. 

+15-0 
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d- O que custa respeitar a dor das famílias? 

+12-0 

 

e- Meu amigo, leia aqui Constituição Federal Art. 5 do inc. IX. E veja sobre a Liberdade 

de Expressão. 

+5-22 

 

f- Concordo! Muitas pessoas desconhecem a palavra limite. 

+8-0 

 

g- O Brasileiro é muito solidário com os mortos, já com os vivos... 

+5-0 

 

h- Luiz Inacio, tão macho que se esconde atras de um apelido. 

+3-1 

 

i- Nada a ver.. cada um comenta o que quiser. 

+3-8 

 

j- Luiz Inacio e Patrick Garcia - Peguem uma cópia da Constituição e enfiem na bunda! 

+6-3 

 

k- Patrick Garcia, por isso a internet é um lixo. 

+0-0 

 

l- Luiz Inacio seu burro! Nenhum direito é absoluto! Senta a bunda e estuda Direito! 

+0-0 

 

m- Quando digo lixo me refiro às redes sociais. 

+1-0 

 

n- Claro que todos precisam ter o direito a expressão livre! porém os limitadores ai 

seriam o Respeito e Moral. Evidentemente que no Brasil, país onde o desrespeito e 

descaso ao próximo chega a ser genético, comentários absurdos chegam a ser "normais" 
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e até defendidos... Só me resta lamentar, e torcer para que um dia a educação evolua a 

ponto de transformar os Brasileiros. 

+5-1 

 

o- Lamentável! 

+2-0 

 

p- Verdade não sabem respeitar a dor de fãs, familiares ... Ficam expondo opiniões que 

nesse momento tão doloroso são desnecessárias! 

+7-2 

 

q- É, esses comentários são ridículos, mas deixa os caras, na hora que for um filho, pai 

ou mãe, vão ter que se virar também com comentários maldosos! Não iria me opor ao 

veto dos comentários para falecimentos, mas se não ocorrer, enfim, vale o que eu disse! 

Apenas deixem abertos para o caso de morrerem bandidos, pois esses merecem! 

+2-0 

4-Sou do rock, não curto o som desses caras, mas sinto muito. Que a família tenha 

sabedoria para lidar com este momento arrasador. 

+815-36 

a- Estranho seria nao ter sensibilidade por uma tragedia pq o rapaz canta sertanejo ou 

rock. 

+12-31 

b- Mauricio, o problema é que tem gente que pensa assim... :/ 

+14-0 

c- Meus sentimentos aos familiares e fãs. Triste. 

+1-0 

5-Por muitos comentários aqui chego a conclusão que: o brasileiro é recalcado, 

invejoso, tem inveja do vizinho e das pessoas que tem talentos e fazem sucesso. São 

pobres de espírito e torcem para o fracasso do seu próximo. 

+621-37 

a- Falou tudo 
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+8-0 

b- Em muitos lugares as pessoas querem o sucesso deles e o restante que se vire pra 

conseguir alguma coisa, já no Brasil as pessoas querem seu próprio sucesso e, se 

possível, prejudicar a vida do restante da população. Isso vai de Senador da República a 

catador de lixo. 

+13-0 

c- Faço das suas as minhas palavras, Parabéns 

+7-0 

d- Inveja e recalque de um cantor de quinta?? se for pra invejar, invejo Frediee Mercury 

e sua fortuna milhionaria que vende mais que o cristiano araujo morto que qdo o 

cristiano tava vivo 

+2-16 

e- E tem os engraçadinhos que fazem piada com a morte do cara. Eu não escuto 

sertanejo, mas fazer piada com a morte do cara é dose. Uma fatalidade, muito triste! 

Que tenha aproveitado cada momento da vida e que agora descanse em paz. Um dia 

todos teremos o mesmo destino. 

+7-0 

f- Grande verdade Xará, além da inveja o povo não faz um pedido de bençãos para 

confortar a família de mais um ser humano que perdeu sua vida e a família sofre. 

+3-0 

6-Quantas vezes a gente se perde olhando um carro na estrada, e o carro vai se 

distanciando e a gente continua olhando, e mais, e mais, até chega um ponto que o carro 

some... Nossos olhos não vêem mais, porém isso não significa que o carro parou de 

andar... Lá ele continua andando em alguma estrada, em algum lugar, só que não mais 

ao alcance dos nossos olhos... As pessoas que amamos não morrem jamais, apenas 

viajam na nossa frente... Dificil de acreditar 

+532-37 

a- hahahaha!!! Tá emaconhada tia??? 

+20-10 

b- Que droga é essa??? fica lúcida primeiro depois vem comentar aqui. 
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+5-4 

c- DELÍCIA VOCÊ! 

+3-3 

d- Muito poético, mas é pura fantasia. 

+4-3 

e- QUE MUIÉ DOIDA ZÉ 

+8-13 

f- Eu pensei que ela estava falando que o carro não tinha se acidentado e tinha chegado 

ao seu destino em uma outra dimensão. 

+8-10 

7‐Que Deus conforte a família! 

+452‐14 

8-O maior erro deste site é abrir pra comentários esse tipo de notícia. 90% das coisas 

que se lê aqui é bem típico de pessoas sem o mínimo de decência e bom senso, isso é 

reflexo da educação de um país chamado Brasil. Meus pêsames às famílias dos 

desencarnados neste trágico acidente. 

45418 

a- Para o site não é um erro, é assim que ele percebe quantos estão conectados ao site. 

Ele não prima pela qualidade e sim quantidade. Entendeu? 

+1-1 

9-As pessoas poderiam parar de quererem ser engraçadas e de ficarem falando "Quem é 

esse cara?" "Nunca ouvi falar." Lê o texto que vai saber que era um cantor. O cara 

morreu, a namorada morreu. Um pouco mais de respeito. Vai fazer graça na reportagem 

do Neymar já curtindo a noite e arrasado por estar fora da Copa América. 

+317-9 

10-Sempre tem alguem que quer dar uma de engracadinho dizendo que não sabia quem 

era a pessoa. Vive numa caverna então, por que independente de ser fã, o cara tava na 

tv, nas rádios, bombando. Então é impossível não saber quem é. Mal do Brasileiro é 

tentar ser "zuero" em qualquer circunstância. Mas para, não tem graça :) 
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+322-55 

a- Que viajem cara, eu mesmo nuca ouvi falar nesse cara. Quem não gosta não presta 

atenção. 

+21-6 

11-Aí galera, na boa, nunca pensei que pudesse ter tanta gente sem a menor noção. 

Independente de gostar ou não de sertanejo, foram pessoas que morreram, e até onde se 

sabe, sem cometer irresponsabilidade nenhuma. Pelo jeito foi uma fatalidade ou 

negligência do motorista. Mas dizer que o cara não vai fazer falta ou que ninguém tá 

nem aí... pow é sacanagem e falta de respeito com as famílias enlutadas. Esse tipo de 

comentário reflete a falta de cultura e educação do nosso país. Aprendam uma coisa: se 

não tem nada de bom pra falar, fique quieto. Evita a vergonha de expor a falta de 

inteligência. 

+260-1 

a- Concordo, isso aqui ta parecendo um circo 

+3-2 

b- Nao da pra esperar educacao de quem nao tem. Brasil nunca vai mudar mesmo 

+2-0 

12-Começou os comentários "sem noção"... Gente, vamos respeitar a dor da perda 

dessas familias. Tem gente aqui, que julgam, falam mal, com coisa que todo mundo 

aqui é santo. Não curto sertanejo, muito menos Cristiano Araujo, mas curto respeito, 

dignidade e carater, portanto, parem de falar asneiras e respeitem. 

+241-6 

13-Lamentável pessoas que gostam de outro tipo de musica vir aqui nesse espaço 

escrever um monte de asneira. 

+243-17 

14-Não tô acreditando é isso mesmo produção?? que triste...cristiano tão talentoso 

jovem que Deus conforte o coração da família dele e da namorada. 

+244-19 

a- A namorada dele também morreu. Segundo infos., ela morreu no local. 

+1-1 
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b- Eu sei que ela morreu coloquei que Deus conforte o coração da família dele e a 

família da namorada dele! interprete melhor antes de falar. 

+6-0 

15-Tenho muita pena dessas pessoas que zomba e de muito mar coração, que comentam 

coisas fúteis. Gente vcs que estão ai brincando, lembre-se vcs tem família que por sinal 

devem ama de mais. Cuidado que tudo que fazemos aqui na terra pagamos. Tudo que 

pensamos, fazemos, tem seu preço e consequência. Um dia nós esqueceremos de tudo, 

mais Deus não esquecer, nada aos olhos de Deus passar despercebido. E vcs que não 

tem o que fazer, pegar um livro e var estudar. ou lé a bíblia pra apreender algo de bom. 

Fica a dica. Hoje a família dele toda está sofrendo, amanhã ou até mesmo hoje posse ser 

a de vcs 

+220-18 

a- Olá Samara Costa, antes de postar, aprenda a escrever ou digitar, pois a sua gramática 

e concordância verbal é péssima! 

+0-0 

 

b- Coraçãozinho, vc é professor de português? Acredito eu que não. Então antes de falar 

de algo, olhe pro seu nariz, seu idiota. 

+0-0 

 

c- Alyne Costa e vc tenho pena, não é que seja um contar e sim é uma vida. idiota. 

+4-2 

 

d- Samara Costa Não, não sou professor de português, mas frequentei a escola, ao 

contrário de você, RSS 

+4-3 

16-Não consigo entender quanta falta de respeito, se não gosta...então pelo menos 

respeite quem esta triste!! Pense na família que sofre essa dor se é que vc sabe o que é 

isso!!! 

+207-10 

17-Tem muito nego aí que defeca pelo cérebro da para perceber nos comentários, 

aprendam a respeitar o ser humano e serão seres humanos melhores! 
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+201-10 

a- Não e só nego não 

+1-0 

18-Que triste :( ...Arrasada 

+244-54 

a- Oi linda, está arrastada ? 

+1-9 

b- DEVIA ESTAR DANDO P ELE 

+5-7 

c- Keegan entenda, não disse que não seja triste tudo isso. Apenas respeite. Só isso. 

+12-1 

d- Tadinha 

+3-1 

e- Keegan You Win, Fatality, FinishyHim. Perfect 

+4-0 

f- Luana manda nude!!! 

+2-2 

g- Lauane o nome certo cara, e larga de ser tarado, arruma uma namorada 

+8-3 

h- Lucas obrigado pela correção do nome dela e namorada é pra fraco meu negócio e 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS e NUDES. LAUANE MANDA NUDES!!! 

+1-3 

18-Gente que dó. Era uma pessoa mto humilde e sempre atencioso com os fãs. Um pena 

mesmo. 

+189-6 

19-Uma pena tantos comentários maldosos , ninguém respeita mais o ser humano . Deus 

de paz as famílias. 

+180-2 
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20-Ainda bem que opinião, cada um tem a sua, imagina se gostássemos das mesmas 

coisas: músicas, cantores, ... seria um tédio! Mas, educação, moral, respeito ao próximo, 

... isso vem de berço. Parabéns aos pais que conseguiram passar esses valores para seus 

filhos e também para as pessoas que não tiveram uma edução perfeita, mas ainda assim 

conseguem discernir o certo do errado.Quem esteve aqui prestando seus sentimentos 

aos amigos e familiares indiferente se gosta ou não do cantor são humanos, humanos de 

verdade e para os desunamos... nada a dizer não vale a pena perder tempo com pessoas 

vazias. 

+176-3 

a- PARABÉNS, LIDIANE CARVALHO!! 

+0-0 

4) 8h46 Cristiano Araújo; veja vídeos da carreira 

Editoria Goiás – Música / Do G1, em São Paulo 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-veja-videos-da-

carreira.html 

66 comentários. 

1-Vcs que fazem esse tipo de comentários horrível no momento de dor da familia 

vamos respeitar a dor . acredito que vcs tem deus no coraçao nada impede a vontade de 

deus ..... 

+178-13 

2- Meu DEUS que tragédia, que eles descansem em PAZ. 

+138-0 

3- No auge da carreira, um cara que estava fazendo sucesso por onde passava, 

conquistando cada vez mais fãs, arrastando multidões, um cara humilde e encantador. 

Infelizmente não pude ir a nenhum show dele, mas o DVD vai ficar guardado para 

sempre com carinho. O mundo do sertanejo está de LUTO. Vá com Deus Allana 

Moraes e Cristiano Araújo. Que Deus os tenha.  

+145-7 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-veja-videos-da-carreira.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-veja-videos-da-carreira.html
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4- Escrevi antes isso aqui é volto a repetir, depois que foi liberado para o internauta 

comentar matérias em sites, surgiu todo tipo de pessoas com injúria, racismo e 

preconceito. Maior ainda é a falta de respeito com o próximo, tudo por escrito 

acobertado por cognomes, o que demonstra umacovardia. Que Deus conforte os 

familiares das vítimas.  

+ 142-7 

5- O que temos pra hoje e saudade 

+120-17 

6- Gente!!!! Pensa antes de escrever besteiras, além de ser falta de respeito com 

proximo, a vida é uma roda gigante, olhem a lei do retorno , tudo que vc fala cai sobre 

vc mesma..fica a dica 

+115-14 

7- As perdas são muito doloridas principalmente para os familiares e amigos, ainda 

porque foi um episódio trágico. Que Deus com sua infinita misericórdia possa confortar 

o coração desta família! ! 

+99-1 

a- Destas, da namorada também! 

+1-0 

8- Se calou uma voz linda, que Deus conforte sua familia 

+91-3 

9- Meus sentimentos a toda Família do Cristiano e da Allana, que Deus conforte os 

corações de vocês nesse momento tão dificil. :( 

+86-0 

10- QUE TRISTEZA MEU DEUS :((((((((( 

+87-6 

11- Motorista e empresário que estavam no banco da frente com o CINTO DE 

SEGURANÇA estão vivos... Cristiano e a namorada que estavam no banco de trás sem 

o CINTO DE SEGURANÇA morreram. Fique atento, valorize sua vida e das pessoas 

que vc ama: use sempre o cinto de segurança nos bancos da frente e nos bancos traseiros 
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também! 

+79-1 

a- Concordo plenamente com vc,minha família só anda com o cinto de segurança,ele 

salva vidas!! 

+1-0 

12- Não estou acreditando não pode ser verdade descansa em paz. . 

+84-9 

13- Nossa não acredito, ele estava fazendo tnto sucesso, que dó. DEUS O 

ACOMPANHE , Ele estava fazendo muitas musicas boas, mais fazer o que , o destino 

planeja coisas que não queremos , e do nada acontecem. 

+66-2 

14- E MAIS DUAS MORTE QUE PODERIA SER EVITADAS COM USO DO 

SINTO DE SEGURANCA. LAMENTAVEL. 

+67-4 

a- Sinto muito pelo seu português... 

+4-0 

b- "CINTO MUINTO TAMBEIM" MEU DEUS, Escola que é bom nada ! 

+3-0 

15- Meus Sentimentos aos Familiares do Casal e Fãs do Cristiano Araújo,Muito Triste a 

sua morte para a Música Sertaneja,a Música Brasileira está de LUTO Perde Um Grande 

artista no Auge da Carreira...Descansem em Paz 

+63-3 

 

16- Meu Deus, que tristeza.. Que ele e sua namorada descansem em paz.. Que Deus 

conforte os familiares +62-2 

17- Melhor ficar calado fabricio se vc não tem nada de bom pra falar respeite ador dos 

familiares e fás 

+57-0 
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18- Cristiano vc que feis muitas pessoas sorrir muitas pessoas feliz espero de coração 

que vc descansa em paz. . .o que temos pra hoje é saudade. 

+59-3 

19- Isso é pra refletir e ver que esses artistas podem ganhar muito dinheiro e fama, mas 

correm risco de morte o tempo todo, seja em carros, aviões, sequestros ou algum fã 

maluco. Vide Claudinho, Mamonas Assassinas, João Paulo. Que pelo menos sirva de 

exemplo pras pessoas usarem o cinto no banco de trás 

+73-22 

20- Sou fã do cristiano araujo descanse em paz esses idiotas ficam postando besteira 

queria ver se vc com alquem da familia de vcs se vcs ia posta besteira 

+51-1 

 

5) 8h52 Cristiano Araújo, de ‘Efeitos’, foi cantor sertanejo ‘por natureza’ 

Editoria Goiás – Música / Do G1, em São Paulo 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-de-efeitos-foi-cantor-

sertanejo-por-natureza.html 

63 comentários. 

1-Acabou o show vai pra um hotel e descansa 

+349-35 

a- Não era ele dirigindo ameba !!!! Vc sai do trabalho e vai pra um hotel descansar 

???????????????????? 

+23-5 

b- Foi um problema mecânico, o pneu do carro estourou e o motorista perdeu o controle 

do carro... foi uma fatalidade que infelizmente custou a vida de 2 jovens... É uma pena... 

+13-2 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-de-efeitos-foi-cantor-sertanejo-por-natureza.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-de-efeitos-foi-cantor-sertanejo-por-natureza.html
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c- Concordo com Célia Henriques, a pressa é inimiga da perfeição. Após cada show é só 

repousar e seguir bem cedo a viagem. Lembre-se de outros exemplos em passado 

recente. 

+10-4 

 

d- Na verdade ele tinha que ter ido de avião.... ele tava na BAHIA e foi para GOIAS.. 

+1-3 

 

e- João Borges Também concordo que eles deveriam ter descansado, mas esses caras já 

estão acostumados com essa vida de correria e o que eu quis dizer é que não podemos 

culpar o cansaço por uma falha mecânica do carro... 

+2-0 

f- Foi levar a namorada em casa. 

+0-0 

2- Que pena hein...cara novo, toda uma vida pela frente. Descansa em paz agora rapa. 

+114-2 

3- Quem teve a oportunidade de conviver com ele, sabe o quanto seu carisma e 

simplicidade eram cativantes. "Nossa hora somente Deus prevê, vá com Ele e com os 

anjos". E com a certeza de que sua passagem aqui na terra será para sempre lembrada, 

pois foi brilhante e inesquecível. 

+100-1 

4- Meus amigos fico triste por comentário vazios, dependendo de qual for a musica, é 

muito triste a morte de uma pessoas,ainda jovem.sei que somos falhos.lembramos que 

temos familiares e todos queremos bem.que deus encaminhe sua alma e de sua 

namorada.que deus conforte a família. 

+92-4 

5- Muito triste, muito jovens, cheios de vida. Deus conforte o coração dos que ficam. 

+69-0 

6- Há tem cada comentário idiota, alguém é perfeito ao ponto, alguém é Deus, para 

jugar ? Então preste atenção no que fala. Hoje foi ele amanha pode ser eu ou você. O 

nosso destino é marcado e este foi o dele assim seja. 
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+69-5 

7- Que noticia triste, um jovem talento que tinha tudo pela frente. exemplo de pessoa 

boa e humilde.. deus conforte os familiares e amigos,,descanse em paz 

+66-2 

8- Cristiano Araújo e a namorada dele, Que Deus os tenha em um bom lugar 

+60-1 

9- Muito mais talentoso que o Luan Santana ... Cantava muito 

+58-2 

10- Acredito que o empresário e o motorista estavam com seus cintos afivelados 

enquanto o sertanejo e a namorada, não. Do contrario talvez saíssem ilesos. 

+65-11 

11- Lamentável. 

+51-2 

12- É lamentável a maneira que algumas pessoas se impõem, Antes dele ser um artista 

ele é um Humano, independente de gosto musical, ritmo e etc...Não gostar do mesmo 

gênero musical não dá direitos de criticar, Ele foi sim um grande artista, um grande 

cantor, uma pessoa humilde e de bom coração!! Independente de tudo, ter respeito não 

faz mal a ninguém e ainda ajuda muito!! Fica com Deus Cristiano 

+44-1 

13- Deus ampare a família dele e de sua namorada ... grande Cris , simples e caridoso ... 

vai com Deus brother !!! 

+42-2 

14- Que Deus o Tenha :( 

+40-1 

15- Muito triste, afinal um ótimo cantor e jovem que Deus o receba de braços abertos 

ele e a namorada dele! 

+41-3 
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16- O CARA ERA UM PAI E PRINCIPALMENTE UM CARA DIGNO DE 

RESPEITO! VAI DEIXAR SAUDADE CRISTIANO! 

+39-1 

17- É uma pena ....) 

+41-3 

18- Complicado, vá em paz. 

+38-1 

19- Mais um jovem cantor que se vai em acidente, tragédia !!! 

+37-2 

20- Que tristeza, toda uma vida pela frente e o destino deu essa rasteira. Descansem em 

paz. 

+38-4 

6) 9h10 Cristiano Araújo; fotos 

Editoria Goiás – Música / Do G1, em São Paulo 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/fotos/2015/06/cristiano-araujo-fotos.html 

Galeria de Fotos.  

Comentários Fechados. 

7) 9h16 Cristiano Araújo: famosos lamentam morte do cantor e namorada 

Editoria Pop e Arte / Do G1, em São Paulo 

Título com alteração: “Famosos lamentam morte do cantor Cristiano Araújo e 

namorada”. 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/06/famosos-lamentam-morte-do-cantor-

cristiano-araujo-e-namorada.html 

Comentários fechados. 

8) 9h50 Pai chora morte do cantor Cristiano Araújo: ‘Será que Deus existe?’ 

http://g1.globo.com/goias/musica/fotos/2015/06/cristiano-araujo-fotos.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/06/famosos-lamentam-morte-do-cantor-cristiano-araujo-e-namorada.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/06/famosos-lamentam-morte-do-cantor-cristiano-araujo-e-namorada.html
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Editoria Goiás – Música / Do G1 GO Fernanda Borges e Sílvio Túlio 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/pai-chora-morte-do-cantor-cristiano-

araujo-sera-que-deus-existe.html 

1939 comentários. 

1- É lamentavel a perda desse cantor, que com bastante esforço e dedicação chegou ao 

augi de sua carreira... Que Deus coloque ele em um bom lugar!! 

+5-0 

2- Pelo estrago no carro ele estava bem acima do limite de velocidade permitida. Será 

que Deus existe? Que culpa tem Deus de os homens se acharem imortais dentro de seus 

carrões importados??? 

+107-14 

a- Não era ele q estava dirigindo. 

+1-4 

3- DEUS EXISTE SIM! MAS TB EXISTE CINTO DE SEGURANÇA, ELE TIROU O 

CINTO PARA PODER DORMIR... 

+17-5 

4- Para o pai desse moço claro que deus existe ninguém vive pra semente essa é a lei da 

terra meu senhor ou vc acha que vc vai viver pra sempre deus não estava dirigindo 

aquele carro se ele tivesse descansado e retornado no outro dia não teria acontecido isso, 

isso é a ganancia por dinheiro um shou atraz do outro vc fala se deus existe mais 

perguntou se ele tinha tempo pra deus meu caro reveja seus conceitos vc reside na terra 

e na bíblia já esta escrito ai de ti terra que a ti foi lançado o demônio 

+9-7 

5- Só há uma certeza, amigos: a finitude da vida. Não importa qual a sua profissão, o 

quanto você ganha ou quão famoso é. Basta saber se há algo além dessa existência e se 

houver, que seja um lugar muito melhor que esse mundo selvagem em que vivemos. 

Serenidade e pêsames às famílias. 

+12-0 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/pai-chora-morte-do-cantor-cristiano-araujo-sera-que-deus-existe.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/pai-chora-morte-do-cantor-cristiano-araujo-sera-que-deus-existe.html
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6- É aí que a gente vê quem tem fé em Deus. Fica questionando se Deus existe... Cadê 

sua fé? Sei que é triste, mas confie nele! Ele sabe o que faz. 

+14-4 

7- Nao dormiu no voante,,,,obvio,,,,e alta velocidade a causa,,,,,,percebe se q o cara esta 

prestes a dormir quando ele começa a baixar a velocidade 

+1-1 

8- E os abutres com celulares comprados em 10 prestações estão lá atrás registrando o 

sofrimento alheio. 

+1-2 

9- Deus existe e a prova é que essas coisas acontecem para que se possa lembrar dele, 

pois muitos diante do sucesso e da riqueza esquece. O sucesso de uma forma ou de 

outra sempre sobe a cabeça e pessoa acaba se achando o super-homem, o imortal, o 

inatingível. 

+15-5 

10- Quanta gente ignorante! O pai dele falou isso em um momento de desespero! Se 

coloquem no lugar dele! Uma fatalidade, coitado! 

+53-10 

11- Estamos só de passagem mesmo nesse mundo,não sabemos o nosso tempo 

aqui.Quantas famílias estão vivendo esse momento triste? Muitas. 

+14-2 

12- Oq Deus tem a ver com isso? 

+13-2 

13- Que a família encontre conforto 

+11-0 

 

14- Deus é justo brother, se vc erra tem consequências.. Cuidado ao falar de Deus 

+17-8 

15- O que temos pra hoje é saudade ... Luto!!! 

+12-0 
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16- Sera que eu vi a Globo distorcendo as palavras de um pai em prantos? Pq ele disse 

que em todas as viagens ele faz uma oração, e nessa ultima ele não estava presente para 

faze-la. E a Globo intitula a matéria com apenas uma frase do pai para distorcer as 

palavras e desmerecer a DEUS todo poderoso! 

+22-2 

17- TRISTE. ÀS VEZES PESSOAS FALAM QUE DEUS NÃO EXISTE. EXISTE 

SIM. O FATO É QUE NÃO SOMOS MELHORES DO QUE OS OUTROS, QUE 

SOMOS IMUNES AOS ACONTECIMENTOS NEGATIVOS OCORRIDOS. 

ACONTECE COM QUALQUER UM SEJA A PESSOA QUE ACREDITA EM DEUS 

OU NÃO. 

+158-11 

a- OU SEJA PODERIA ACONTECER COM QUALQUER UM DE MENOS COM 

ELE... 

+4-1 

b- QUE DEUS CONFORTE OS FAMILIARES. 

+3-1 

18- Que situação de um Pai. É triste perder um filho, Deus existe sim, pena que somos 

imprudentes e a morte não perdoa ninguém. Nesse exato momento, muitos estão 

partindo, não tem idade e nem cor, estamos aqui de passagem. Do mesmo modo que 

nascemos, morreremos e nasceremos novamente em um outro corpo, quer para perdição 

ou salvação. Deus, conforte essa familia, porque precisarei também desse conforto um 

dia. AMÉM. 

+75-1 

19- Deus existe sim ... lógico.... mais nos dá livre arbitro para fazer o que achamos certo 

.Sera mesmo que o motorista esta na velocidade permitida? Precisava ir embora no 

mesmo dia do show , algumas coisas nos procuramos com as nossas maos e depois 

queremos culpar Deus .. 

+51-9 

20- Meu deus ajude a família do cristiano araujo pois estão precisando nesse momento 

dificil! 

+81-7 
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9) 10h25 Antes de morrer, Cristiano Araújo fez show em festa junina e 

agradeceu fãs 

Editoria Goiás – Música / Do G1, em São Paulo 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/antes-de-morrer-cristiano-araujo-fez-

show-em-festa-junina-e-agradeceu-fas.html 

173 comentários. 

1- PERDA LASTIMÁVEL!!! UMA PESSOA TÃO NOVA E COM TANTA VIDA 

PELA FRENTE. É UMA PENA MESMO. A MORTE É SEMPRE UM MOMENTO 

DE MUITA TRISTEZA E UM VAZIO QUE NADA PREENCHE MAIS. DESEJO 

QUE DEUS CONFORTE A FAMÍLIA DELE E DA SUA NAMORADA TB. É 

DIFÍCIL, MAS TENHAM FORÇA E FÉ NESSA HORA!!! 

+27-3 

2- Que tragico um dia antes da minha amiga me enviar o saite da noticia do assidente 

tive um sonho que o Cristiano me falava para nunca deixar de acreditar em Deus pq ja 

tinha chegado a sua hora e que ele ja estava com ele e no outr dia a minha amiga me 

envia o linke na morte de Cristiano e em uma das noticias o pai dele se pergunta se 

Deus existe, e eu nem era a sua fam mas o conhecia por ser famoso por isso Cristiano va 

com DEUS e meus pêsames a toda a familia. 

+20-30 

a- Estudar português vc não sonha né 

+26-2 

b- Acredito em premonição. Mas infelizmente vc não era uma pessoa próxima dele para 

o alertar e falar para ele ter cuidado. Tenho sonhos direto que acontecem com alguém 

que conheço ou não e logo acontece o que sonhei. Bom vc procurar alguém pra te 

ajudar sobre seus sonhos. 

+1-1 

3- Pensamento do dia: "...O que temos pra hoje é saudade..." Um perda lamentável para 

nós que somos fã. Faço parte de um grupo de dança country sertaneja e quem nunca se 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/antes-de-morrer-cristiano-araujo-fez-show-em-festa-junina-e-agradeceu-fas.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/antes-de-morrer-cristiano-araujo-fez-show-em-festa-junina-e-agradeceu-fas.html
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emocionou e dançou uma musica do Cristiano Araujo. Que Deus conforte toda 

Familia!!! Abs 

+20-1 

4- MAIS UMA VITIMA DAS NOSSAS BELAS ESTRADAS ESTILO EUROPEIAS 

!!! 

+64-28 

a- Discordo,. todo mundo conhece NOSSAS estradas,. arrisca quem quer,. certeza que 

nao estava a 80 Km/h. 

+5-2 

 

b- Concordo com o fernando, ele morreu por imprudencia,, alta velocidade 

+0-1 

 

c- Altíssima velocidade + sem cinto de segurança atrás... resultado é esse em achar que 

é imortal! 

+3-0 

 

5- Não o conhecia, mas é extremamente lamentável a morte precoce desse casal. Força 

aos familiares e amigos. 

+46-1 

 

6- Ou skyfall se vc fosse gente vc colocava seu nome seu sem graça morre uma pessoa e 

vc brinca. na seu certa sua cidade não tinha condiçoes de contratar ou vc e tempo antigo 

muito antigo preistorico. 

+10-6 

7- Na boa, eu nunca ouvi falar desse cantor 

+6-21 

8- Nossa, que triste peço adeus que conforte os familiares... 

+16-0 

9- Parecia ser uma boa pessoa, mas as musicas eram chatas e morreu por imprudência. 

+7-34 
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10- Que fatalidade que Deus abençoe sua alma e conforte os corações dos familiares 

perder um ente querido é doloroso e machuca demais... 

+30-2 

11- Lindo e de uma simpatia , cantor fantástico , fará muita falta pra todos nós que 

curtia suas musicas , muito romântico . Vai pra Deus ele te espera , aqui venceu seu 

tempo , conforto pra seu pai e sua familia . 

+17-2 

12- JAIRRR. MIL VEZES "IDIOTA" SEU COMENTÁRIO. RESPEITO E BOM A 

QUALQUER HORA. É SE FOSSE SUA IRMÃ. 

+15-3 

13- Incrivel isso , o destino prega peças inimaginárias as nossas vidas , passei por isso 

quando perdi meu irmão também em um acidente de carro , e sempre voltamos a 

comentar " não , isso nunca vai acontecer comigo " , minha família se destroçou .O 

nosso caminho esta traçado , vamos curtir a vida intensamente ,pois, Papai do Céu 

sempre esta no comando .Precisamos nos acostumar com o improvável , infelizmente , a 

dor não cura , o buraco nunca cicatriza , mas , o sentimento de saudade é q tem q 

prevalecer , nunca o da tristeza !!! Que Deus conforte essa família . tenha uma boa 

passagem meu jovem !!! 

+503-21 

a- Perdi minha irmã e meu cunhado nessa mesma rodovia, hoje faz seis meses, a dor é 

muito grande! guando vejo noticia assim, me faz lembra tudo q passamos 

+13-1 

b- Nao existe destino, nossas vidas nao estao pre-determinadas. Mesmo os cristaos 

sabem disso, pois frustraria o proposito do "livre arbitrio" dado por um suposto deus. O 

que vemos aqui eh uma serie de falhas que culminaram nessa tragedia. Alguns passos 

poderiam ter evitado tudo isso, mas agora jah eh tarde pra esses dois. Observem e 

aprendam. Use o cinto de seguranca. 

+4-0 

14- Pra vcs que estão rindo deste acontecimento eu desejo que Deus perdoe vcs, pq vcs 

são pobres de espirito, são fracos e não sabem o que dizem!!! E não digo isso pq ele é 

famoso não, tanto pq nem gostar de sertanejo eu gosto, eu digo pq se refere a VIDAS, 
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poderia ser seu parente!!! 

+276-11 

 

a- Também não curto sertanejo mas tenho amigos que gostam e a família fica com a 

dor, respeito acima de tudo. 

+11-1 

15- Bem agr q estava bombando mais deus qi neh!!! 

+2-14 

16- É , infelizmente aconteceu . que papai do céu coloquem eles em um bom lugar.... 

+40-4 

17- Não ele morreu e depois fez o show 

+19-32 

18- Também não o conhecia, que Deus conforte a família. 

+19-2 

19- Perda grande. Enquanto isso nenhum Politico Brasileiro morre neste País 

+229-32 

a- Concordo plenamente 

+2-1 

b- Vai ver o inferno é aqui. 

+1-1 

20- João 3.16 pro pessoal ai... Fiquem na Graça e Paz do Senhor Jesus! Boa tarde 

+37-1 

10) 10h39 Cristiano Araújo e namorada morrem em acidente; fotos 

Editoria Goiás – Música / Do G1, em São Paulo 

Galeria de Fotos. 

Título com alteração: “Fotos: acidente mata Cristiano Araújo e namorada, em Goiás”. 
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http://g1.globo.com/goias/musica/fotos/2015/06/fotos-acidente-mata-cristiano-araujo-e-

namorada-em-goias.html 

Sem cometários. 

11) 12h12 Motorista de Cristiano Araújo não bebeu antes de dirigir, diz 

delegado 

Editoria Goiás – Música / Do G1 GO Fernanda Borges 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/motorista-de-cristiano-araujo-nao-

bebeu-antes-de-dirigir-diz-delegado.html 

193 comentários. 

1-Devemos ter pelo menos respeito pela família desse cantor, acho que deveriam 

bloquear comentários nesse g1 pq tem pessoas agindo com maldade e postando 

comentários ofensivos num momento de perda e dor... 

+356-19 

a- Concordo com você, infelizmente o mundo tá cheio de pessoas maldosas e sem 

noção. 

+10-2 

b- Ele está em um lugar bem melhor que o nosso! Fato. 

+5-2 

c- Muito boa , john , que não tem o que falar fica quieto !! 

+5-1 

2- Lamentável...Perda irreparável...Que fatalidade.. Fica o aviso pra gente, galera.. 

Vamos usar o cinto de segurança...Que Deus conforte a família do Cristiano. Cantava 

muito. 

+329-8 

a- Inclusive no banco de trás. 

+13-0 

http://g1.globo.com/goias/musica/fotos/2015/06/fotos-acidente-mata-cristiano-araujo-e-namorada-em-goias.html
http://g1.globo.com/goias/musica/fotos/2015/06/fotos-acidente-mata-cristiano-araujo-e-namorada-em-goias.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/motorista-de-cristiano-araujo-nao-bebeu-antes-de-dirigir-diz-delegado.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/motorista-de-cristiano-araujo-nao-bebeu-antes-de-dirigir-diz-delegado.html
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3- Acidentes acontecem não vamos por a culpa nos outros... que a família seja 

consolada. 

+180-10 

a- Acidentes não acontecem por acaso eles se constroem passo a passo.Neste caso 

podemos dizer que um passo foi o cansaço do motorista outro passo a não utilização de 

cintos nos bancos traseiros,e há outros passos a serem esclarecidos 

+3-2 

b- Só quis dizer que não foi vontade de ninguém... isso acontecer.. a falta de 

responsabilidade e diversos fatores geraram o acidente... mas acidentes acontecem por 

acaso. não to dizendo nesse caso foi por acaso.. mas enfim.. É uma pena. 

+1-1 

c- Qlqr acidente pode ser evitado. só ter prudência! sentiu sono? pára e dorme! 

+3-0 

d- A culpa foi deles mesmos que não usaram o cinto de segurança. 

+1-0 

4- É Cristiano Araújo hoje estamos passando por MAUS BOCADOS, você se foi. E 

AGORA? Parece CENA DE NOVELA, não dá para acreditar. É uma JUDIAÇÃO. E 

você se foi com a PRINCESA DOS SEUS SONHOS. VOCÊ MUDOU a vida de muita 

pessoas com seu BARÁ BARÁ, Nos contagiou com o ARROCHA DA PAIXÃO. 

IGUAL VOCÊ NÃO TEM. Fez EFEITOS especiais por onde passou. Hoje o Brasil está 

com SINTOMAS DE SAUDADE. MEUS SENTIMENTOS a família e fãs. Que o 

ÚNICO DEUS E SENHOR te receba de braços abertos. 

+148-12 

5- Investiguem se não havia um BURACO na estrada que causou esta tragédia. Estas 

nossas estradas são verdadeiras armadilhas. 

+108-8 

a- Buraco, pedra, alem da tala dos pneus, e rodas modificadas,... 

+5-0 

b- O pneu pode demorar para ezvaziar,. ja tive pneus de tala baixa. 

+2-0 
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6- O uso do cinto de segurança é um incomodo durante a viagem, mas pode salvar sua 

vida. 

+96-1 

a- Deixa o Denner ouvir isso. 

+1-1 

7- O que temos pra hoje e SEMPRE é saudade. Cada comentário ridículo, tenho pena de 

certas pessoas. "O pai acabou de perder o filho em um acidente trágico e os pais da 

moça além da filha, perderam um filho há quatro anos devido a um câncer, é até cruel 

criticar alguma atitude principalmente dos pais agora." Vamos rever nossos conceitos 

galera. A toda família e amigos meus sentimentos!! 

+97-5 

a- Brendaa existe mais pessoas ignotantes nesse mundo do que pensamos, nao ligo mais 

para cometarios ridiculos, pois so nos da raiva. 

+4-0 

8- Deus ajuda, mas PRECISAMOS FAZER A NOSSA PARTE. Se eles tivessem com 

cinto, estariam vivos! Isso é fato!!!!! A nossa hora chega quando não é possível reverter, 

por exemplo, quando um avião cai. Aí sim, era a hora. Mas foi negligência deles não ter 

usado o cinto. Fica o alerta pra todos! Usem o cinto de segurança no banco traseiro pois 

ele não é enfeite e salva vidas. Obrigado 

+98-6 

a- De nada 

+4-0 

9- O cara que dirigia pode até ser acostumado a dirigir de madrugada mas quando o 

sono bate basta um cochilo de fração de segundos para que o acidente aconteça. 

+91-4 

10- Pessoal falando só em cinto de segurança, deve se lembrar que excesso de 

velocidade também é fator a ser levantado, olha o estado do carro. 

+91-13 

a- Um carro desse a 140 parece que tá a 50.. o problema não foi esse. Provavelmente foi 

um vacilo do motorista, imprudência em dirigir acima da velocidade a noite e o não uso 



107 
 

dos cintos no banco de trás. 

-0+4 

b- Paulo Neto Foi provado que o sinto poderia salvar a vida dos dois,a chance de 

sobreviver no banco de trás é maior do que no banco da frente, Provavelmente o cantor 

pressionou o motorista pra que esta corresse mais, afinal o motorista não começaria a 

correr do nada 

+5-1 

11- cantorzinho? aprende a respeitar a dor das pessoas seu prego! 

+87-13 

a- CONCORDO ,NAO ERA UM CANTORZINHO, PQ NEM ISSO ELE ERA, LIXO 

DE MUSICA, LIXO QUEM OUVE 

+2-8 

12- Perto da minha cidade, Caldas Novas, lamentável, se fosse pobre, iriam falar 

imprudência, e tal...só pq era cantor famoso e morreu não devemos deixar de falar, 

infelizmente foram imprudentes, tanto o motorista quanto as vítimas que faleceram, por 

não estar usando sinto de segurança.... 

+88-19 

a- Tem toda razão evanio, tem tantos idiotas que perderam a vida por nao usar o cinto 

de segurança e o cantor e a namorada foram apenas mais dois idiotas que morreram por 

nao usar o cinto de segurança, poderiam estar vivos, mas a estupidez os impediram de 

usar 2segundos pra colocar o bendito cinto de segurança 

+2-3 

b- Escreve-se cinto e não sinto 

+5-2 

13- Vcs são um bando de covardes sem coração esquecem que a morte não escolhe 

pobre ou rico preto ou branco quando ela vem nao espera entao tenham um pouco de 

sentimento pela familia pois o mesmo espirito da morte que levou cristiano pode estar 

com o teu nome para ser levado tambem ou ate mesmo de alguem que vc tanto ama 

entao vamos respeitar 

+76-7 
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14- Que Deus perdoe a maldade de todos que criticam e não sabem respeitar! Que Deus 

abençoe a alma do Cristiano e da namorada e abençoe também a família neste momento 

tão difícil. 

+73-6 

a- Infelizmente Jordano os ignorantes e bocais são assim o brasileiro não tem cultura 

nem nesta hora. 

+1-0 

15- Usar cinto no banco traseiro, alivia! Afinal em nenhum "crash test" foi tilizado 

"DUMMY" sem cinto! Que sirva de aprendizado e todos, inclusive aos pais que deixam 

as crianças largadas no banco do automóvel! 

+65-1 

16- A morte é um inimigo (1 Corintios 15,27) e entrou no mundo por causa da inveja do 

maligno(Sabedoria 2,24), e passou a todos os seres humanos. Mas não é a ultima 

palavra porque Deus veio aqui em carne humana, nasceu, cresceu e sentiu a dor da 

morte na cruz e venceu a morte no terceiro dia ( Atos 2,32) e no ultimo dia devolverá na 

ressurreição nossos entes queridos e amados que a morte nos separou ( 1 Corintios 

15,51-54). O choro pode durar uma noite, que a alegria virá na manhã da ressurreição ( 

Salmo30,5) 

+66-5 

a- Vai Curintia 

+1-3 

17- Infelizmente mais uma morte precoce, o que me deixa triste é isso. Só morreram 

pela falta do cinto de segurança, fica o aprendizado: usem o cinto de segurança mesmo 

no banco de trás! 

+62-1 

a- Pra começar que ainda não foi constatado que estavam sem cinto,e muito menso dá 

para saber se iriam sobreviver se tivessem usando 

+0-5 
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b- Os corpos foram arremessados, a lógica tende pra isso. Além de se tratar de uma 

range rover, carro muito seguro! 

+3-1 

 

c- Silvio, se ler a reportagem o casal foi jogado a 5 metros do carro. s os outros 

condutores que estavam sentado na frente não. É errado julgar antes sem uma perícia, 

mas é nítida a questão. 

+20- 

 

18- Lamentável, mas provavelmente ele e a namorada por estarem no banco traseiro não 

usavam cinto de segurança. 

+59-2 

 

19- QUE SIRVA DE ALERTA PARA OUTROS CANTORES E BANDAS QUE 

COSTUMAM PEGAR ESTRADA DEPOIS DOS SHOWS... O MELHOR E 

DESCANSAR EM HOTEIS OU POUSADAS E VIAJAAR NO DIA SEGUINTE... 

MEUS PENSAMES A FAMILIA, AMIGOS E FANS... 

+59-3 

 

a- Verdade, tem que descansar no hotel no dia seguinte façam a viajem! 

+0-0 

 

20- Muito triste, perda irreparavel para musica, que Deus conforte familia e familiares... 

+62-9 

 

12) 12h50 Corpos do Cantor Cristiano Araújo e da namorada serão velados 

juntos 

Editoria Goiás – Música / Do G1 GO Vitor Santana 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/corpos-do-cantor-cristiano-araujo-e-

da-namorada-serao-velados-juntos.html 

348 comentários. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/corpos-do-cantor-cristiano-araujo-e-da-namorada-serao-velados-juntos.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/corpos-do-cantor-cristiano-araujo-e-da-namorada-serao-velados-juntos.html
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1-O brasileiro se aproveita da liberdade de expressão , para tripudiar , perseguir e 

insultar as pessoas ! triste esses comentários .... Os gringos têm razão quando dizem que 

o Brasileiro não pode ser levado a sério . 

+236-4 

a- Falou tudo! Parabéns cara. Brasileiro senta na frente do computador para vomitar um 

monte de asneira com a morte de um ser humano, que trabalhava, mas fica calado com 

toda a corrupção entalada na garganta. Povo palhaço. 

+13-0 

b- O que dizer de um povo que coloca tiririca, lula para ser seu representante... 

+4-0 

c- Agora eu te pergunto, o jornalismo nos leva a sério com essas notícias? O que a 

morte desse cantor nos interessa? Todos os dias morre médicos, professores, policiais e 

ninguém da atenção. A morte dele só interessa os familiares. Fãs? Me poupe disso. 

+2-3 

d- Ninguém é obrigado a ler comentários. Leia só a notícia e ponto final. 

+2-1 

2- Li muitos comentários sarcásticos sobre o ocorrido. Gente... nem sabemos se vamos 

finalizar o dia vivos...a vida é um sopro, com ou sem cintos! Vamos mandar boas 

vibrações para os que foram e para os que ficaram... hoje são eles... e amanhã?! Paz e 

luz... 

+195-4 

3- Seja famoso ou não, rico ou não, a morte prematura e sempre triste! Força famílias 

+158-2 

4- Só quem perde uma pessoa querida é quem sabe a dor que a família deles estão 

sentido nesse momento só Deus para conformar a todos nesse momento 

+129-2 

5- Não conhecia esse rapaz, muito menos qualquer música sua. Mas fico triste por uma 

vida tão jovem terminar dessa forma abrupta. Meus pêsames aos familiares. 

+112-2 
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6- Dinheiro, fama, badalações...tudo ficou aqui na terra! Agora é com Deus! A bíblia 

nos fala o seguinte: Do que adianta ganhar o mundo inteiro, e perder a salvação da 

alma?! Por isso que devemos estar sempre preparados, pois não sabemos o dia nem a 

hora da nossa partida! Mas, não podemos julgá-lo de forma alguma, pois, quem nos 

garante que ele não tenha se arrependido naquele momento, pedido perdão a Deus, e 

não tenha sido salvo? Deus sabe a inocência de cada coração! Que Deus conforte a 

famílias envolvidas!! 

+119-28 

a- Junior Goncalves? Pedir perdao pelo que? Seu comentario comecou de forma critica 

destrutiva, depois vc diz não querer julga-lo. Julgar de que? Vc sabe de alguma coisa 

que ninguém mais sabe? Pra ser salvo tem que ir a igreja? 

+15-12 

b- No minimo é mais um daqueles vários pastores que pregam ao povo que só os 

crentes serão salvos. 

+0-7 

c- Deve ser evangélico por criticar e cuidar da vida dos outros..vc nem conhece ele pra 

fala isso,garanto que ele fez mais caridade e ajudou o proximo muito mais que qualquer 

um aqui 

+3-2 

d- Caaaalaaaaa booooocaaaaa Maaaaagdaa 

+0-0 

7- Aos que criticam aqui a vida do Cristiano e dos demais famosos, lembrem-se que ele 

morreu dentro de um carro de 500 mil, porém toda sua carreira foi construída sobre o 

talento e honestidade, não precisou roubar, trapacear, matar ninguém, e além de tudo 

suas musicas, na grande maioria, falam de amor e paixão. Quem dera a metade aqui de 

vocês tivessem a sensibilidade humana que esse cara tinha com o seu próximo. Eu não o 

conhecia pessoalmente, mas só o seu estado de espírito já transmitia pela tv boas 

energias. 

+89-5 

8- Triste ver ser humano morrer dessa forma, pior ainda é ler esses tipo de comentários 

de pessoas sem qualquer tipo de sentimentos, cuidado amanhã pode ser voçes 
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+82-2 

9- Gente, por isso o mundo esta difícil desse jeito, ninguém teme mais a Deus, ate em 

uma hora dessas de dor, luto e perde, pessoas brincam e fazem chacotas. temos que ter 

mais consciência estamos falando de pessoas que tem sonhos, filhos, famílias e amigos. 

Meu DEUS toque o coração dessas pessoas insensíveis, só vc senhor q pode dar o 

conforto as famílias enlutadas! 

+84-6 

a- ''Ninguém teme mais a Deus'' Que bom, eu não gosto de viver com medo. 

+1-0 

b- ...Afinal a idade média já passou! 

+0-3 

c- Cuidado que deus não mete mais cajado na cabeça de ninguém, agora ele anda de ak 

47... os tempos são outros!! 

+0-0 

10- Todo mundo falando do cinto de segurança, gente não vamos ser hipócritas a 

maioria das pessoas não usam cinto no banco de traz (deveria, mas pouca gente usa) e 

agora isso é o que menos importa, eles já morreram agora não adianta ficar batendo 

nessa tecla...Que eles descansem em paz e que fique de lição para os que ainda estão 

aqui!! 

+75-3 

a- Melhor comentário. 

+1-0 

11- Cada comentários inúteis gente sem coração independente se gosta de sertanejo ou 

nao vc tem que respeitar ou vc deve ser muito mal amado pra ficar criticando o 

sertanejo, Cristiano alem de cantar muito bem era lindo e humilde . Muito triste 

+73-4 

12- Uma caranga de quase 200 mil R$ com trocentos air bags, e por um pequeno 

detalhe nao sobreviveram CINTO DE SEGURANÇA. não enfeite portanto usem! 

+68-1 
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13- É sério mesmo que tem pessoas aqui fazendo "piadinhas" -sim, piadinhas com 

aspas- na morte desse casal? Confesso que não sabia que acidentes automobilísticos e 

com mortes era engraçado!! Vamos ter mas respeito com os semelhantes seus 

infelizes?! Vocês com certeza são as vergonhas das suas famílias. 

+66-1 

 

14- Triste mesmo e ler alguns comentários preconceituosos. É por ter pessoas com estes 

pensamentos que o mundo está violento do jeito que está. O fato de não gostarem do 

estilo de música que ele cantava, não lhes dão o direito de desejar o mal ao próximo. 

+59-1 

a- Ninguém deseja o mal pra ele, só não gostam de música ruim 

+0-0 

15- Pessoass... Respeitem à dor dos Outros!!!!! Uma Vida acaba de se Perder, e têm uns 

comentários aí Tripudiando da Morte do Rapaz... Isso não é Correto!!! Q Deus conforte 

as Famílias!!! 

+47-1 

16- O respeito uma hora dessa é bem vindo galera !!! Meus sentimentos a família. 

+48-3 

17- PESSOAL, POR FAVOR... RESPEITEM O MOMENTO DE LUTO... O QUE 

VCS GANHAM FAZENDO PIADAS DE MAU GOSTO? DEUS TENHA 

MISERICORDIA DE VCS QUE ESTA ZOMBANDO DA SITUAÇÃO... SE 

COLOQUEM NO LUGAR DOS PARENTES E FANS QUE ESTAO SOFRENDO... 

+45-2 

18- Quem dizem que não conhecia Cristiano Araújo, não passa de um ignorante mal 

informados, uma coisa é vc não gostar de um certo etilo musical outra coisa é não saber 

o que está em evidencia nos dias atuais, eu particularmente não gosto deste estilo de 

música, porém não posso ignorar uma pessoa que está em tudo que é mídia. sebe o que 

vcs são? idiótas que só vive seu mudinho..juntem se com o o Ridículo de Edi Mota e 

vão morar em outro pais. 

+44-2 
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a- Não é porque eu ignorava a existência desse indivíduo, e não me interesso em saber o 

que '' está em evidencia nos dias atuais" que eu sou um idiota. Todos ignoramos 

algumas coisa, isso não faz de você um idiota. Eu posso considerar você um idiota por 

acompanhar a grande mídia. 

-0+2 

19- Não gosto de música sertaneja, mas lamento a morte trágica e negligente (sem cinto 

de segurança) desses dois jovens que com certeza irão fazer muita falta na vida de seus 

familiares. 

+43-1 

20- VAI COM DEUS E CONTINUE CANTANDO E OLHANDO A SUA FAMILIA E 

AMIGOS LA DE CIMA ! A VIDA É ARTE DO ENCONTRO UM DIA TODOS SE 

ENCONTRARAM . 

+47-7 

a- Que lindo Antonio !!! tem uns comentários tão triste aqui... 

+2-0 

13) 12h57 Cristiano Araújo falou do sertanejo Jorge em última entrevista; veja 

vídeo 

Editoria Goiás – Música / Do G1 GO Fernanda Borges 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-falou-do-sertanejo-

jorge-em-ultima-entrevista-veja-video.html4 

10 comentários. 

1-Muita força também perdir uma filha de 5anos 

+136-1 

a- Meus sentimentos Joelia! 

+21-0 

2- Não conheço, mas fiquei muito triste, o pior não é a morte, mas não saber para onde 

vamos. Que Deus proteja todos nós. E console as famílias. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-falou-do-sertanejo-jorge-em-ultima-entrevista-veja-video.html4
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-falou-do-sertanejo-jorge-em-ultima-entrevista-veja-video.html4
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+85-3 

3- Muito triste , mas no final todos nós vamos fazer a passagem, é só questão de tempo 

+83-2 

4- Um cara muito talentoso, muito triste, que Deus conforte a família. 

+77-3 

5- Não conheço as músicas dele, mas lamento pelas famílias... Carro novo e seguro e 

pista dupla em ótimas condições... ou o motorista dormiu ou perdeu o controle. 

+72-11 

a- Ah vá....... 

+1-1 

b- Pessa, correndo demais... qqr escorregadinha para o acostamento ja é suficiente para 

perder o controle 

+1-0 

6- Lamentável que ainda hoje pessoas andem no banco de trás sem cinto de segurança, 

que Deus tenha piedade da sua alma. 

+54-2 

7- O que me assustou mais que ele tinha sonhos que foi interrompido ,e ele acreditava 

muito em deus e em seus ultmo momento ele se lembrou dele ,não sou fã dele apesar do 

sucesso dele começar aqui em cuiaba, ja ouvi falr muti dele atarves das amigas da 

minha irma ,por ele ter passado por necessidade que sou pra julgar ele e a menina 

+15-5 

8- Patrik vc è um fuleiro invejoso sem coração ate quando sua mãe morrer vc vai dar 

graças a deus miserável 

+10-6 

9- A ALTA VELOCIDADE DO VEÍCÚLO, SONO, ALTA POTENCIA DO MOTOR, 

CONTRIBUIRAM PARA A TRAGÉDIA, FALTA DE USO DO CINTO, E 

EMPOLGAÇÃO IRRESPONSÁVEL NO VOLANTE, BRINCADEIRAS E TAL.  

+21-33 
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10- Mídia sensacionalista,da moça ninguém fala nada! 

+55-104 

a- Vai lavar uma Louça filha 

+14-4 

b- As pessoas comentam sobre a morte daqueles que elas conhecem... a moça 

infelizmente morreu, certamente quem a conhecia (familiares, amigos, colegar do 

colegio, etc) comenta'ra mais sobre ela do que sobre ele. O publico conhecia ele (o 

trabalho dele) e nao ela. Se um conhecido seu morrer, voce comentará mais a morte dele 

do que das outras pessoas que por ventura tivessem morrido junto. Essa logica é tao 

simples, nao entendo pq tanto mimimi tentando desqualificar a morte do cara. 

+36-4 

14) 13h30 Sensação de proteção no banco de trás, sem cinto, é falsa, diz 

especialista 

Auto Esporte / Do G1, em São PauloLuciana de Oliveira e Rafael Miotto 

Título com alteração: “Cinto de segurança ainda é pouco usado no banco traseiro”. 

http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/06/cinto-de-seguranca-ainda-e-pouco-usado-no-

banco-traseiro.html 

10 comentários. 

1-Isso também é responsabilidade do MOTORISTA... eu quando entro num carro pra 

dirigir e tem gente de carona atrás, eu não saio sem perguntar se todo mundo está com 

cinto... porque além de segurança, se alguém tiver sem cinto e tiver blitz quem é 

multado sou eu! 

+49-3 

2- Meu De4us eu sou uma pessoa que não uso cinto de segurança no banco traseiro. É 

um erro muito grande. 

+41-2 

3- Maldita hora em que Pedro A. Cabral chegou aqui, poderia ter sido os alemães, 

noruegueses, ingleses...mas, foi justo quem!. 

+35-4 

http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/06/cinto-de-seguranca-ainda-e-pouco-usado-no-banco-traseiro.html
http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/06/cinto-de-seguranca-ainda-e-pouco-usado-no-banco-traseiro.html
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4- Realmente, está de parabéns o engenheiro de desenvolvimento, clareza nas 

explicações e direto nas graves consequências da ausência do uso do cinto de 

segurança... Percebe-se de longe a capacidade técnica do profissional. Muito bom o 

esclarecimento das dúvidas... 

+28-0 

5- BRASILEIRO É ASSIM SÓ ACORDA DEPOIS DO PIOR. 

+28-2 

6- De enfeite é que não ta 

+18-0 

7- Bando de burros... 

+20-3 

8- Só eu que li ''sen cinto'' ali? 

+20-6 

a- Erro de digitação. Deveriam revisar as matérias antes de publicar. 

+1-0 

9- Infelizmente esse caso e outros de artistas, onde muitos e poucos estao vivos para 

dizer : A PRESSA E A INIMIGA DA PERFEICAO . Porque digo isso !! Porque todos 

acidentes de carro com artistas sao o seguintes: Chegar em casa ou motel ou sitio ou sei 

la onde m apos os terminos dos SHOWs , sendo que viajar de madrugada ou de locais 

com pistas perigosa e um desastre anuciado. Ora muitos vao dizer que eles ja fizeram e 

nada aconteceu.Porem tudo tem sua hora ! Certo gente !! Espere o dia amanhecer e 

pronto segue viajem, ou entao cai no arrisca ! Que por sinal o arrisca esta o perigo. 

Certo !! 

+10-3 

10- Ninguém usa... cinto muito 

+16-9 

15) 14h46 Mãe de namorada de Cristiano Araújo lamenta morte do casal: ‘Sem 

chão’ 

Editoria Goiás – Música / Do G1 GO Vitor Santana 
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Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/mae-da-namorada-de-cristiano-

araujo-lamenta-morte-do-casal-sem-chao.html 

132 comentários. 

1-Quando um filho enterra um pai, ele está enterrando o passado, mas quando um pai 

enterra um filho ele está enterrando o futuro. 

+270-4 

a- Imagine enterrar dois filhos então, Deus nos livre de tanta dor. 

+22-0 

2- São poucos os que usam cinto no banco de trás. Fica a dica! 

+192-3 

3- Velho na boa, não estava lá. Mas esses carros são muito seguros. Sem fazer pré-

julgamentos, mas acho que o cinto de segurança estava de folga. 

+176-12 

a- As pessoas que sentam no banco traseiro tem a péssima mania de nao usar cinto, ai 

numa hora desta, ou é projetado pra fora, ou acaba morrendo dentro do carro e levando 

os ocupantes da frente junto! O impacto é muito forte! E pior que td mundo sabe disso! 

+20-0 

b- Posso estar completamente errado ...mas no meu ver se os dois estivessem usando 

cinto de segurança os dois estariam vivos!!! 

+14-1 

c- Pensei a mesma coisa! Estes carros importados são bastante seguros. Tanto que o 

motorista e passageiro que estavam onde o carro teve mais estragos escaparam. Triste! 

+4-0 

d- A três caminhos dessa história que acarretou essa tragédia: Viajar depois de um show 

um cantor(a) e toda equipe inclusive próprio motorista desgastado eu acho na minha 

opinião e aconselhável para um artista ficar num hotel descansar e pegar estrada só de 

manhã. Sono, cansaço vc pode perder reflexo não combina pegar carro numa 

madrugada. Outra coisa excesso de velocidade num carro desse porte muitos se 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/mae-da-namorada-de-cristiano-araujo-lamenta-morte-do-casal-sem-chao.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/mae-da-namorada-de-cristiano-araujo-lamenta-morte-do-casal-sem-chao.html
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deslumbra mesmo sendo um motorista achando que tá numa pista de corrida. Uma 

história falaram se não trocaram os pneus originais e colocar outros personalizados. 

+0-0 

4- As pessoas dizem que acreditam em Deus e leem a bíblia, porém acho que pulam as 

partes onde Deus exige do seu povo obediência, reverência, santidade etc. Deus é amor, 

mas também, é justiça. O povo vive por aí em bebedeiras, idolatrias, amor ao dinheiro, 

prostituição entre outros. Isso agrada a Deus? Com certeza, não! Pêsames aos 

familiares! 

+286-146 

a- Se você não agrada a deus..ele te tira o direito de viver? É isso? Se eu vou para uma 

bebedeira e meu ''veinho'' (pai) fica descontente..ele vai me tirar a vida? 

+6-9 

b- Rodrigo, vc esta comparando seu pai com Deus... 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

+9-5 

c- J.s Neto meu pai me colocou no mundo, me deu educação, estudo e me ensinou o 

certo e o errado. Me ensinou que o que é teu, é teu! Se eu quiser tenho que ''ralar'' pra 

conquistar.. Me ensinou a ser um homem para qualquer mulher e em qualquer situação e 

já me deu muita bronca por chegar ''trançando'' em casa! Sim, comparo meu ''veio'' pai a 

deus, pois nele confio, acredito e amo incondicionalmente sobre tudo e todos. O milagre 

pra mim era ver ele voltando para casa todo dia e mesmo sem seguir uma religião cristã, 

ele foi muito mais homem que muitos que se dizem religiosos! 

+13-3 

d- ahahaha deus eh amor e ao mesmo tempo vai te queimar pela eternidade se vc não 

obedecer o que diz um livro antigo escrito por povos ignorantes e imorais ahahahaha 

+4-7 

e- Rodrigo, acho que você distorceu o assunto! 

+1-0 

f- Paulo Henrique, na verdade o J.s Neto distorceu e apenas respondi a afirmação dele! 

+0-0 
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g- Rodrigo, eu escrevi um comentário te respondendo, mas o portal não publicou, 

paciência. Eu entendi o que vc disse, também considero meu pai um herói, mas Deus é 

só Deus. Meu pai foi do interior para a capital para trabalhar sem estudo, sem dinheiro, 

passou fome e venceu na vida, hj ele tem uma situação financeira e de saúde invejável a 

muitos. Mas isso não quer dizer q ele seja Deus. 

+3-2 

 

h- Antônio Silva... kkkkkkkkkkkkkk ... mais um ateu de internet .. 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

+1-0 

 

i- Paulo disse tudo. Os mandamentos estão lá e quem obedecer tem as recompensas. 

Acaso alguém aqui vai pagar um salário de graça para alguém ficar sem trabalhar? Mas 

Deus não tira a vida de ninguém (isso é bíblico) e esse negócio de "vontade de Deus" tb. 

Temos que a principio de tudo usar o cinto de segurança e é 99 % que não usavam. 

Independentemente de ser famoso, o pai e a mãe perderam seus filhos e isso é contra a 

lei. Os filhos devem enterrar seus pais. 

+3-0 

 

j- Comentarista Sério, as pessoas querem as coisas boas, mas ser obediente e abrir mão 

das coisas mundanas, isso não! Infelizmente! 

+6-1 

k- Se você tivesse realmente lido a bíblia com atenção seria ateu. 

+1-4 

5- Que Deus console a família do Cristiano e tbm da família de sua namorada, 

principalmente esse mãe que perdeu um filho há 04 anos e que hoje perdeu sua filha. 

MTO TRISTE. 

+132-8 

6- Não entendo pessoas que brincam com a morte dos outros :/ é lamentavel, sério! ao 

menos respeito 

+111-1 

7- Um filho sepultar uma mãejáédifícil imagine o contrario 
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+102-1 

a- Imagine sepultar dois então, que dó. 

+3-0 

8- Caramba coitada dessa mãe, dos dois mas ela falar que perdeu um filho a 4 anos me 

cortou o coração de tal forma. Não é justo o filho ir embora antes dos pais, aliás 

nenhuma morte precoce é justa. 

+79-4 

9- Triste notícia sem dúvidas. O Cristiano Araujo levava sempre o nome do Estado de 

Goiás e falava sempre com orgulho de suas raízes. Vai ser uma perda grande para a 

música, digo até irreparável. Tristeza e luto principalmente para os goianos. Que Deus 

conforte a família dos envolvidos. "o que tem para hoje é saudades..." 

+75-4 

a- .... Saudades e muita tristeza!!!!! 

+5-1 

10- Bem disse Jesus que o Amor de muitos esfriariam, que descaso com o ser humano 

com teu próximo... há famílias sofrendo respeitem a memória de Cristiano e de Allana 

Deus sabe o que faz, Tudo tem o seu tempo!!! que o Espírito Santo console essa família 

nesse momento de dor... 

+69-2 

11- Sentindo muito por isso, que Deus os acolhem em seus braços! Descansem em paz! 

+70-4 

12- Devemos respeitar a dor dessas famílias são duas vidas muito jovens que se 

perdem,mas DEUS esta no controle de todas as coisas,o pai do Cristiano disse numa 

entrevista abalado,(sera que DEUS existe) Sim ELE existe DEUS E O SENHOR DOS 

SENHORES O REI DOS REIS E SÓ ELE PODE CONFORTAR ESSAS FAMÍLIAS 

NESTE MOMENTO. 

+65-2 

13- Sem cinto minha gente, sem cinto... Não da pra cometer mais este erro e pagar com 

a vida, poderiam estar aqui agora, assustados, mas vivos, pois os outros não morreram 
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pq com certeza usavam o cinto! 

+63-0 

14- Coitada...em 4 anos o segundo filho...deve ser muito triste mesmo ! Que Deus 

conforte o coração dessa mãe e pai...a dor maior é deles... 

+64-2 

15- O Cristiano Araújo foi um artista que conseguia prender a atenção do seu público ao 

interpretar as músicas que ele cantava, no ponto alto de sua carreira acontece um 

fatalidade dessas, nossa! Ainda não acredito. Mas Deus existe sim. 

+57-5 

16- Que Deus conforte o coração dos pais. Perdi um filho e sei a dor que tão passando... 

+53-1 

17- É tão estranho... Os bons morrem jovens. 

+56-5 

18- Independente do estilo musical, se é bom ou se é ruim, ninguém merece morrer, 

ainda mais de uma forma tão bruta. Deus ampare essas famílias!!! 

+49-3 

19- Triste. 

+48-3 

20- Nada na nossa vida acontece por acaso,Deus tem a explicação. 

+51-6 

16) 14h50 Causa da morte do cantor Cristiano Araújo foi hemorragia interna, 

diz IML 

Editoria Goiás – Música / Do G1 GO - Sílvio Túlio 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/causa-da-morte-do-cantor-cristiano-

araujo-foi-hemorragia-interna-diz-iml.html 

561 comentários. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/causa-da-morte-do-cantor-cristiano-araujo-foi-hemorragia-interna-diz-iml.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/causa-da-morte-do-cantor-cristiano-araujo-foi-hemorragia-interna-diz-iml.html
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1- Bom eu não me surpreendo mais com os comentários aqui postados por voces. acho 

que o G1 deveria acabar com essa opção nas matérias. As pessoas deveriam guardar 

para si a falta de amor ao proximo, falta de respeito e de compaixão. Ou usar aquele 

App para postar suas ideias sobre os acontecimentos do dia a dia. Entrar aqui, ler a 

materia... criar sua opinião e guardar para si. Fim. Porque vcs estão cada dia piores... 

+1026-51 

a- Amor ao próximo não vem pela boca, e sim pela atitude, se fosse um morador de rua 

, vc manteria sua opnião?é fácil usar meio de comunicação para mostrar que é 

"humano", vamos parar com essa hipocresia. 

+4-28 

b- Luiz Fluminense Só os exames poderão dizer Luiz, mas não acredito que Sendo 

segurança e a trabalho ele estaria nessas condições. enfim... agora é tarde! 

+4-1 

c- Jefferson Marques eu não perderia meu tempo em vir aqui publicar isso se não 

soubesse qm sou e o que faço. Não julgue... sem conhecer. vim ver a materia e me 

deparei com esses absurdos de comentários... enfim... não irei discutir. abraços. 

+18-1 

d- Comentei isso mas não foi publicado, morador de rua ou não deve receber no minimo 

respeito, tem pessoas que gostam de fazer piadas mas quando morrer, seus parentes vão 

chorar por perder esses vermes 

+14-2 

e- Daniel Broilo Eu tb tentei postar um primeiro texto mas não deixaram. obrigado pelo 

apoio Daniel e quero deixar claro que só conheço o Cristiano porque minha sobrinha 

ouve muito. mas curto mesmo eletronico. enfim, estariamos aqui sendo ele cantou ou 

um morador de rua... fomos atraidos pela gravidade do acidente e não por ele ser 

famoso. grande abraço; 

+2-2 

f- G1 deveria ser processado! 

+4-1 
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g- O correto seria um cadastro sério onde quem quisesse comentar o faria mediante 

identidade oficial (rg, cpf, etc..) e sabendo q irá responder pelo q escrever, em caso de 

ofensas raciais, injúria, etc.... ta cada vez pior isso aqui. ... 

+17-2 

h- Na verdade existe uma previa autorização para ver se o comentário sera aceito ou não 

pelo site. Acho que não esta surtindo efeito. 

+6-0 

i- Leandro Lapuente Exatamente Leandro. Esse seria o ideal, para que as pessoas 

começassem a pensar mais antes de sair falando besteiras por de trás da tela do pc. 

+4-0 

j- Gustavo Henrique TE RESPONDI 2 vezes hahaha mas fui brecado!!! rsrsrs obrigado 

pelo comentário. 

+0-0 

k- Leandro Lapuente em algum momento deverá existir esse cadastro. Esse espaço se 

tornou o paraíso das difamações, racismos, intolerâncias e outras excrescências 

+3-0 

l- Eu também não era fã dele, mas ele antes de ser famoso era um ser humano. 

Lamentável esses comentários, um pior que o outro! Isso se chama falta de amor ao 

próximo! 

+2-0 

m- As notícias do G1 são as mais inúteis possível, o que salva são os comentários 

+1-2 

n- The zoeira never ends. 

+1-1 

o- NÃO AGUENTA BEBA LEITE 

+1-8 

p- Por isso que as pessoas ficam zuando, esses falsos moralistas ai ficam falando que 

nego disso e aquilo q é falta de respeito... a verdade é que o cara foi burrão mesmo não 
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usou o cinto. Quem zoa é pra atingir vcs falsos moralistas que ficam se doendo e nem se 

quer lembram que a menina tbm morreu. Paz ai. 

+3-20 

q- Jordinato Sousa mais triste que esses comentários covardes eh sua visão deturpada de 

moralidade 

+10-4 

2- A frente do carro ficou destruída e o motorista e o carona saíram praticamente ileso. 

A Land Lover tem 12 airbags, o interior praticamente vira uma bolha qdo são ativados. 

Não precisa de pericia p deduzir q ele e a namorada não usavam o cinto. Fica o alerta p 

quem não usa cinto no banco de trás. Uma medida simples pode salvar sua vida. 

+497-6 

a- Infelizmente o cinto segurança muitas vezes não é usado , nem pelo condutor e 

carona , quem dirá pelos passageiros banco traz . Muitas pessoas nos bancos da frente 

fazem uso apenas para não serem multados , esquecendo o principal motivo pelo qual 

ele deve ser usado , para salvar vidas. Eu já sofri um acidente de carro , e fui jogada 

para fora , graças a Deus hoje estou viva ,infelizmente eles não tiveram a mesma sorte .. 

+31-0 

b- Bem observado, observador! 

+26-0 

c- MELHOR COMENTÁRIO IMPOSSÍVEL 

+10-0 

3- Não sou médico, nem profissional de saúde. Mas se a pessoa tem uma hemorragia 

interna não deveria ser operada pra estancar a hemorragia e depois tentar fazer a 

transferência???? 

+238-32 

a- Muitas vezes o local onde é feito o primeiro atendimento é um hospital pequeno ou 

unidade básica, onde não há cirurgião de plantão, centro cirúrgico, anestesista ou 

mesmo material para esse tipo de procedimento. 

+45-2 
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b- Provavelmente a hemorragia foi descoberta quando ele ja estava morto, através da 

necrópsia realizada no IML. Pode ser tmbm devido à instabilidade do quadro dele que 

impossibilitou qualquer tentativa de estancamento via intervenção cirúrgica. 

+23-5 

c- Hospitalzinhos do interior desse brasilzão não possuem nem atadura pra conter um 

corte no braço! Quiçá estancar hemorragia interna... 

+29-2 

d- Igor Barros perdeu a grande chance de ficar calado. 

+2-18 

e- Renato Tels No máximo um Band-aid 

+3-1 

4- A cada dia que passa,menos acredito no Brasil e em grande parte dos brasileiros.É 

tanta falta de respeito com um semelhante,tanto deboche que fico cada vez mais 

decepcionado com o nível de baixaria que muitos de nós chegamos.Estamos vivendo 

numa sociedade apodrecida.Ainda bem que esse tipo de gente não é a maioria 

+197-7 

a- É Mario, também não consigo entender a falta de sensibilidade dessas pessoas. Falam 

coisas tão pesadas que revolta. Será que essas "criaturas" pensam que vivem numa 

redoma e que nada de ruim pode acontecer com eles ou com suas famílias? Que Deus 

perdoe essas pessoas. Lidar com animais irracionais tá bem mais humano do que com os 

próprios humanos. 

+5-1 

b- Parem de ser hipócritas, quantas milhões de pessoas morrem todos os dias em 

acidentes, agora só porque estava na mídia ficam exaltando ele. Perante a morte somos 

todos iguais. Todos aqui tem o direito de expor suas opiniões. 

+3-7 

5- O pai dele falando "será q Deus realmente existe?" Logico que existe, é difícil passar 

por isso, mais ele estava sem o cinto de segurança, não foi culpa de Deus!! 

+198-34 
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a- Deus não existe 

+4-14 

b- Ai é uma opinião sua colega 

+3-5 

c- Quem perde um ente querido pensa sim que Deus não existe! 

+3-2 

d- Deus mais uma invenção do homem, que e muito arrogante para entender que a 

morte e o fim 

+1-2 

e- Aí está a importância que tem em usar cinto se segurança também no banco de trás, o 

estrago pior foi na frente e os 2 sobreviventes estavam usando. Dois jovens com a vida 

inteira pela frente, claro que virou notícia porque era famoso mas quantas pessoas 

também morrem simplesmente por pura imprudencia, Não estava la para ver nem julgar 

mas um caro desses anda a 200 por hora e parece que está a 80, uma dormidinha no 

volante e não da para corrigir. 

+9-0 

f- Raphael, o pensamento do pai e da mãe neste momento com toda certeza são 

pensamentos de desespero e de uma dor imensurável, é lógico que Deus não tem culpa 

por isto, e daqui a pouco eles vão voltar a comunhão com Deus, pelo que eu vi é uma 

família religiosa, e Deus é o único capaz de amenizar esta dor! 

+3-0 

g- Raphael Medeiros, talvez ele tenha dito isso no momento do desespero, 

inconscientemente, quem perde alguém que ama, fica assim mesmo, já passei por isso e 

sei que não é nada fácil. E ótima colocação a respeito da falta do uso do cinto de 

segurança. 

+5-2 

h- É complicado tudo isso, que as pessoas se conscientizem e comecem a usar cinto de 

segurança atras também, 

+3-1 

6- Vai alegrar o céu agora com suas canções, vai em PAZ ... 
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+162-32 

a- CÉU ?? alegrar a Deus cantando sertanojo ? musicas de orgias, traições ?? ta de 

brincadeira neh 

+37-25 

b- kkk tipo isso, mas todos temos uma chance, ele também teve, demorou parar morrer, 

tomare q tenha se arrependido dos pecados e tenha ido para o céu 

+2-1 

7- É impressionante a falta de respeito das pessoas, meu deus em que mundo vivemos, 

muitas pessoas só sabem julgar e falar mal, vão procurar o que fazer bando de idiotas. 

Ninguém esta preocupado se vocês gostavam ou não da musica dele. 

+110-1 

a- Adoreiiiiii. 

+0-0 

b- O cara é burro, não usava o cinto, morreu por irresponsabilidade. 

+2-2 

8‐ E DA MENINA DE 19 ANOS, QUASE NINGUÉM FALA. COITADA DELA 

TAMBÉM. 

+100-14 

a- Pior que é msm viu, injustiça 

+5-0 

b- No céu tem bará bará? e morreu... 

+5-23 

9- Muito triste......ainda tem gente que acha bom.......pussesse seu pai,sua mãe ou um 

irmão seu no lugar,sentiria a mesma dor da família. 

+83-5 

10- Os dois sairiam em leso se tivessem usando cinto :/ 

+91-14 
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a- "Leso" é esse seu cérebro de azeitona. 

+16-0 

b- É ileso amigo! Não julgue sem saber 

+10-0 

c- SÉRGIO, INFELIZMENTE ELES NÃO ESTAVAM COM CINTO, MAS A 

IRRESPONSABILIDADE FOI DO MOTORISTA, O MOTORISTA DEVIA TER 

ATENÇÃO COM O CARRO ,VERIFICAR PNEUS E DIRIGIR DEVAGAR, O CRIS 

FOI VITIMA DA INCOMPETENCIA DO MOTORISTA :/ 

+0-5 

d- Seu português também não saiu "em leso". Kkkkkkkkkkkkkkk 

+4-0 

e- "Se" não existe 

+0-0 

f- Icaro Ferreira kkkk. 

+0-0 

g- Playsson Tricolor não vale julgar agora. aconteceu. Se fosse assim falaria pra não 

pegar a estrada a noite, dormia em um hotel, corria mais devagar, usava os sinto de 

segurança. Quando é pra acontecer, ACONTECE. SIMPLES ASSIM 

+1-0 

11- Eu sou fã de rock e metal, as vezes ouço sertanejo, porém não curto muito.Mas eu 

tenho respeito por quem gosta, porque se fosse com a minha família e ou um dos meus 

cantores de rock, eu ia gostar de ser respeitado.À todos os fãs e a família meus sinceros 

sentimentos 

+79-3 

a- Boa garoto! 

+4-0 

12- Estou muito triste com a notícia, MAS estou tremendamente assustada com os 

comentários, pois estas pessoas estão soltas nas ruas com toda essa Maldade acumulada 

dentro de si... Que mundo perverso!!! 
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+75-3 

a- São pessoas que acha que nãovão morrer um dia. 

+4-0 

13- Cinto de segurança é para segurar. É uma pena, pois eram duas mortes que 

poderiam ter sido evitadas. 

+62-2 

14- Não gosto de música sertaneja, mas lamento a morte trágica e negligente (falta de 

cinto de segurança) desses dois jovens que com certeza irão fazer muita falta na vida de 

seus familiares. 

+61-2 

a- CARA VC FOI O MELHOR COMENTARIO AQUI PQ O RESTO SÃO TUDO 

FUNKEIROS DEBOCHADOS 

+0-0 

15- Eu fico impressionado com o dom de quererem colocar Deus em tudo e ainda gera 

discussão..... pra mim é simples eles não colocaram o cinto e foram arremessados pra 

fora do carro e aconteceu a fatalidade, tirem Deus disso.. e espero que eles estejam bem 

quando acordarem na vida espiritual e tenham bons mentores pra guia-los 

+65-8 

a- Lincoln se ve que você e uma pessoa de espirito elevado e sabe das coisas. 

+4-17 

16- Dirigir as 03:30h da madrugada é sempre um risco, a pergunta é: Itumbiara não tem 

um hotel? o certo era ir durmir... 

+69-18 

a- Não meu amigo, eles ja estavam preocupados com o proximo compromisso que seria 

uma festa na quarta...O certo seria nao viver esses excessos , mas o amor ao dinheiro, 

fama e poder falam mais alto...deculpe m sinceridade, mas assim somos nos. 

+13-7 

17- A primeira hora no trauma é fundamental se talvez tivesse uma mínima 

possibilidade de sobreviver foi perdida por não ter um centro de saúde de grande porte 
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próximo . 60000 mil mortes nas estradas um problema de saúde pública e ninguém faz 

nada pra diminuir isso 

+49-1 

18- Se o carro dele viesse de fábrica sem os cinto de segurança com certeza ele estaria 

processando o fabricante. As coisas acontecem pelo fato das pessoas não ter consciência 

e hábito de praticar atos de cidadania. 

+69-21 

a- ?????????? 

+0-0 

b- Pelo jeito o Horácio e o Thomas conhecem o cinto que usam para segurar a barriga. 

Dá licença... 

+0+1 

c- Celso Yamaguti E DESDE QDO USAR CINTO DE SEGURANÇA É ATO DE 

CIDADANIA? COLETIVO TEM CINTO DE SEGURANÇA? TREM TEM CINTO 

DE SEGURANÇA? 

+0-0 

d- Prezado Horácio. Concordo com a sua questão crítica pelos transportes coletivos. 

Nos países desenvolvidos, metrôs, trens não usam. O fato é que a maioria dos acidentes 

com vítimas ocorrem em condução própria por falta de hábitos e costumes. Minha 

família toda quando saímos de casa mesmo que seja um percurso perto temos o habito 

de usar o cinto de segurança. 

+0-1 

e- Celso Yamaguti, somente em 2018 todos as montadoras deverão equipar os 

automóveis com cinto de 3 pontos e apoios de cabeças a todos os ocupantes! Porém 

várias montadoras já o equipam! Usar o cinto é obrigatório por força da lei, porém é de 

difícil fiscalização! Quem não usa assume o risco! 

+2-0 

f- Concordo com a sua opinião. As mudanças ocorrem pelo fato de existirem vítimas e 

as montadoras tem a obrigação de fornecer toda a segurança para evitar acidentes. 

Temos que fazer a nossa parte e colaborar com o hábito de praticar cidadania. 
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+2-0 

19- A imprudência veio antes da hemorragia. 

+53-8 

a- Acabei de comentar isso sem ler o seu. correto! 

+0-0 

 

b- Duvido que vc usa cinto no banco de traz 

+0-2 

c- Eu uso. raramente eu esqueço dentro da cidade(interior). 

+0-0 

20- Grande perda, ótimo cantor! 

+53-8 

17) 16h51 Em último post na web com Cristiano Araújo, mãe se declara: ‘Te 

amo’ 

Editoria Goiás / Do G1 GO 

Título com alteração: “Em último post na web com Cristiano Araújo, mãe mata a 

saudade do cantor”. 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/em-ultimo-post-na-web-com-cristiano-

araujo-mae-mata-saudade-do-cantor.html 

Cinco comentários. 

1- Que Deus possa consolar , confortar e dar a paz à esses familiares , infelizmente 

nosso cantor lindo e maravilhoso se foi com sua namorada , mas vai deixar muitas 

saudades para sempre em nossos corações, gostava tanto de suas músicas a qual nos 

emocionava , nos tocavam , mas Deus tem o melhor pra ele lá no céu. Irei deixar uma 

palavra de Deus para aqueles que nele crê . Por isso não tema, pois estou com você; não 

tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o segurarei com a 

minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10 

+101-4 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/em-ultimo-post-na-web-com-cristiano-araujo-mae-mata-saudade-do-cantor.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/em-ultimo-post-na-web-com-cristiano-araujo-mae-mata-saudade-do-cantor.html
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2- O maior problema que ocorreu nesse acidente foi que esse tipo de carro não foi feito 

pra alta velocidade, capota mesmo! 

+54-13 

3- Pelo menos ela pode se despedir. Que Deus conforte 

+35-4 

4- Bah, Muito triste! 

+24-0 

5- Eu fico encabulada com os erros ortográficos destes editores do G1. (mas, apesar das 

lesões e do corpo ter sido encontrado fora do veículo. Anh????) 

+6-19 

18) 16h51 Amiga posta vídeo de Cristiano Araújo cantando junto com pai: 

‘Arrasada’ 

Editoria Sorocaba e Jundiaí / Do G1 Sorocaba e Jundiaí - Tássia Lima 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2015/06/amiga-posta-video-de-

cristiano-araujo-cantando-junto-com-o-pai-arrasada.html 

Um comentário. 

1-Que Deus conforte toda a família nesta hora de dor... 

+19-0 

19) 18h06 Ranger Rover Sport: saiba mais sobre o carro do cantor Cristiano 

Araújo 

Auto Esporte / Do G1, em São Paulo e em Goiás 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/06/range-rover-sport-saiba-mais-sobre-o-carro-

do-cantor-cristiano-araujo.html 

229 comentários. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2015/06/amiga-posta-video-de-cristiano-araujo-cantando-junto-com-o-pai-arrasada.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2015/06/amiga-posta-video-de-cristiano-araujo-cantando-junto-com-o-pai-arrasada.html
http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/06/range-rover-sport-saiba-mais-sobre-o-carro-do-cantor-cristiano-araujo.html
http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/06/range-rover-sport-saiba-mais-sobre-o-carro-do-cantor-cristiano-araujo.html
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1-Se cinto é obrigatório, por que o transporte público não tem? 

+764-18 

a- Por que e publico, e ninguém se importa com o que e publico 

+67-1 

b- Ônibus anda no máximo à 60 km/h e para toda hora. E msm se tivesse cinto ninguém 

iria usar. E se usassem não ia durar nada por conta dos vândalos. Então sem choro! 

+15-27 

c- O q complica é q no meu bairro e +-40 sentados e 2k gente em pé.. 

+20-0 

d- Porque Pobre quando morre não vira noticia, vira estatística. 

+11-73 

e- Por que maioria dos que usam são pobres, governo esta c&amp;a com isso... por 

andar apenas na cidade, devia andar ate 60 km/h e toidos se segurando... mas 

dependendo do bus, se tombar ninguem ira se debater dentro, estão tão amassados 

quanto lata de sardinha.. 

+28-1 

2- Capotei um Peugeot 308 a 90km/h, no ano passado. Tinha 4 pessoas no carro, 

incluindo minha esposa grávida de 7 meses. Não sofremos nenhum arranhão. 

Simplesmente porque estávamos todos de cinto. Se saio pra ir na esquina, se entro em 

um táxi, van, ônibus ou o que for, a primeira coisa que faço é colocar o cinto. Pode 

machucar ou mesmo morrer usando o cinto? Sim, pode, mas o não uso aumenta e muito 

a chance de morte ou lesão. Mas infelizmente muitos não sabem ou não dão o devido 

valor a isso......... Triste. 

+50-13 

a- Lucas faço o mesmo. Até para tirar o carro da garagem eu já saio com cinto de 

segurança! 

+22-0 

b- Mas usar o cinto de segurança e andar a mais de 180km/h não adianta muito!! 

+9-7 
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c- Lucas, eu uso o cinto de segurança para dirigir ou de carona desde 1989, por quase 

ter quebrado o joelho numa batida besta, a 30km/h, com um carro que não tinha cintos 

(um buggy). Não deixo ninguém andar comigo sem cinto, nem mesmo no banco de trás. 

Se se recusar, peço para sair do carro e ir de ônibus. 

+23-0 

3- A primeira vista parece mesmo uma matéria séria sobre a importância do cinto de 

segurança mesmo com toda tecnologia do carro. Mas ao me aprofundar na matéria e ver 

principalmente as lindas fotos do interior de uma Range Rover, percebo que nada mais é 

do que uma reportagem comprada pela Land Rover com o intuito de afirmar: "não foi 

nossa culpa". O que de fato possivelmente não foi. 

+456-40 

a- Posso estar errado, mas em nenhum momento acusaram o fabricante sobre o acidente. 

Os verdadeiros culpados foi o cantor e sua namorada por não usarem cinto no banco de 

trás e quem sabe o condutor por ter dormido. A matéria mostra o lixo que é a frota 

brasileira onde um carro popular não sai por menos que 40 conto. Para ter um nível de 

segurança você tem que desembolsar uma grana violenta, porém nada adianta se você 

não fazer sua parte. 

+30-1 

b- Claro que não acusaram o fabricante. É uma clara PROPAGANDA do veículo. 

+4-6 

c- Tadeu, na boa, se mata! 

+5-3 

d- Diego Andrade: "se mata!". Seu argumento é o reflexo da educação precária do nosso 

país..Não o culpo por isso. lamentável. 

+39-2 

e- Tadeu vc tadando? 

+2-13 

4- To confuso aq, comecei lendo uma reportagem sobre acidente, mas n sei se cliquei 

em algo errado que terminei em comercial da Range Rover Sport.... 

+416-43 
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a- É so ler o título amigo não precisa ser muito esperto (Y) 

+6-11 

b- Carlos Senczkowski kkk, complicado fazer uma ironia, e ter q explicar . fiz piada pq 

a noticia e quase um comercial. Mas obrigado amigo. toda critica e valida. 

+28-2 

c- Está confuso mesmo, o título deixa claro que a matéria é sobre o carro. 

+7-2 

d- Meu amigo tudo hoje gira em torno do merchandising, infelizmente até em cima de 

tragedias os caras aproveitam, é só ver nos videos postados neste site, pode ser de uma 

tragédia grande que antes do vídeo eles colocam uma propaganda de 10, 15 ou 20 

segundos. 

+5-0 

e- KKKKKKKKKKKKKKKKKK 

+1-1 

f- Lê o título da matéria 

+9-2 

g- Robson Jr obrigado vou ler sim, aproveite e leia oq eu escrevi por um lado 

irônico,,,''complicado fazer uma ironia, e ter q explicar . fiz piada pq a noticia e quase 

um comercial. Mas obrigado amigo. toda critica e valida.'' 

+13-5 

5- Não adianta pagar 300mil no carro e ter varios sistemas de segurança se não usa 

cinto. 

+315-5 

a- 300mil e imprudência. 

+20-0 

6- Uma outra dica é que após uma noitada de show, cansativa, onde todos estão já nos 

limites, é NÃO TER PRESSA e ir para um hotel, dormir e pela manhã se levantariam 

todos e tomariam um bom café da manhã e aí, estrada de manhã, dia claro numa boa.Na 



137 
 

madruga, os olhos piscam,os relexos se limitam,a velocidade sempre é maior e os riscos 

aumentam com a limitação de luz. 

+261-4 

a- Assino em baixo! 

+15-0 

b- Concordó plenamente com você.. 

+4-0 

7- Ja sofri acidente de mau súbito. Estava indo trabalhar e tive um desmaio. Bati em 

uma kombi e mais dois carros. Meu carro deu Perca Total. O lado direito ficou 

totalmente acabado do lado do passageiro. Nessa época não tinha abs nem Air Bag. O 

carro era um Voyage 2012. Eu digo o que me salvou foi o sinto de segurança. Lembro 

que meu peitoral ficou todo dolorido no dia. Fiz exames mas não deu nada nas 

radiografias. Se não fosse o cinto de segurança sei que hoje não estaria aqui contando 

essa historia. Por isso digo que os dois estão mortos hoje porque não estavam usando o 

cinto atras. 

+242-15 

a- Só se for ''PERCA'' mesmo!!!!!!!!!!! hahahahaha 

+14-30 

8- Isto só prova que..sem o cinto não tem carro seguro mesmo sendo um Range. 

+180-5 

a- Vdd 

+2-1 

9- Esse carro tem tanta tecnologia embarcada que se alguém soltar um pum, ele indica a 

pessoa e diz o que ela comeu. o rapaz e a moça morreram pq foram lançados para fora 

do carro (sem cinto), quem ficou dentro do carro não se machucou. 

+176-6 

a- Isso eles so tiveram ferimentos leves! se os casal tivesse com cinto acho q nem um 

arranhão eles teriam! 

+24-0 
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10- Bem,trabalho dirigindo diversos carros importados e tambem uma land rover.um 

excelente carro e com toda tecnologia nescessaria.se nao manter uma vellocidade 

compativel ,nao ha carro que suporte qualquer impacto.afinal um carrao. 

+177-18 

11- A Land Rover tratou logo de pagar uma boa notícia para não perder vendas!!! 

Depois o meio jornalístico vem falar em imparcialidade!!! Belo institucional e 

fotografias do carro!!! Boas vendas!! 

+179-30 

a- Se você acha que a Land Rover precisa pagar pra uma notícia pra não perder vendas, 

então você não sabe o que fala. A Land Rover é uma das maiores fabricantes de carros - 

se não a maior - da Inglaterra, e se algumas pessoas vão deixar de comprar os Range 

Rovers por causa do acidente, eles não vão estar nem aí, pois sabem que ainda vão ter 

lucro absoluto. 

+20-9 

b- Tá mais do que na cara que foi vacilo do condutor que deve ser um braço duro ou 

dormiu mesmo, acordou com up side down 

+3-4 

12- Acredito que tenha sido um cochilo do motorista. Não há experiência ao volante que 

vença o sono. 

+154-7 

13- Tudo isso , mas nao usam o sinto , e mesma coisa que ada de fusca 

+162-17 

a- Tenho um fusca e me senti ofendido. 

+12-2 

14- Se estivessem de cinto estariam vivos..... 

+137-4 

15- Isso vai servir de exemplo, inclusive pra mim que não uso cinto no banco de trás. 

+114-3 
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a- Boa Rafael... exemplo p mim tbm. 

+4-0 

16- Não adianta o carro ter airbag, abs, controle de tração,...Se o passageiros e 

motoristas não usarem o cinto! Se ambos tivessem usando o cinto de segurança 

possivelmente não teriam morrido! 

+103-4 

17- Esse carro a 160 Km de velocidade parece estar parado,uma super qualidade. uma 

fatalidade, mesmo com mil dispositivo de segurança que os carros de luxo tem o 

principal e o cinto de segurança,o carro não tem culpa. 

+98-4 

a- Verdade... 

+3-0 

18- Ouvi dizer que as rodas e pneus trocados eram de fabricação chinesa. o sujeito 

compra um carro importado, que acredito ter a melhor tecnologia e vai substituir as 

peças originais por peças de origem duvidosa só pra deixar mais bonito ? é o preço da 

estupidez e ignorância. vamos aguardar o que o laudo dirá sobre essas rodas e pneus. os 

ingleses são gente séria. deveria ter comprado um carro nacional. 

+128-43 

19- Veículos do tipo SUV não se prestam para alta velocidade, em virtude do alto 

centro de gravidade. O normal dos acidentes com SUV é o veículo sair da estrada e 

matar seu condutor. Se querem correr, usem veículos adequados. Por outro lado, 

juntando inexperiência de dirigir veículos potentes, alta velocidade e não uso de cinto de 

segurança, é pedir para a tragédia acontecer. Isto se chama irresponsabilidade. Pediu e 

levou. Sinto muito. É uma questão de educação. 

+108-27 

a- Fala isso pro Paul Walker. 

+6-3 

b- O que n presta pra alta velocidade sao as carroças que os brs andan (gol, uno, classic, 

celta,ka e etc..) pois n tem nenhuma estabilidade numa carroceria de plastico mantando 

seu condutor. se querem carro de verdd comprem carro bom usado, pois se isso 
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continua hj eh pq os brs gostam se feitos de otarios 

+3-2 

c- Alexander Silva ele era carona no acidente =( 

+1-0 

d- Alexander Silva não era ele que estava dirigindo... E a morte dele também foi muito 

estranha, tem algo por trás... 

+0-0 

e- Questão de educação mesmo, tbem sinto muito, mas é a pura verdade... 

+2-1 

20- Tá vendo que não adianta ter um carro desses tão lindo, tão potente, tão caro senão 

tiver prudência em usufruí-lo, ou seja, usar o cinto, não correr tanto... 

+84-3 

20) 18h31 Familiares e amigos se despedem do cantor Cristiano Araújo, em 

Goiânia 

Editoria Goiás – Música / Do G1 GO – Vitor Santana e Sílvio Túlio 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/familiares-e-amigos-se-despedem-do-

cantor-cristiano-araujo-em-goiania.html 

39 comentários. 

1-Se estivessem usando o cinto estavam vivos. 

+93-15 

a- Sempre, o " se " , " se " , " se " , SE SUA MÃE TIVESSE ENGOLIDO A P4ORRA 

DO SEU PAI , ELA TERIA TE KHADO. 

+10-2 

b- Marcelo Sassoferrato 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

+3-0 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/familiares-e-amigos-se-despedem-do-cantor-cristiano-araujo-em-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/familiares-e-amigos-se-despedem-do-cantor-cristiano-araujo-em-goiania.html
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2- Muito lamentável, emoção. Sentimentos sinceros. Parecia ser um cara adorável. 

+66-6 

3- Estou muito triste. Uma grande perda. 

+63-8 

a- Uma grande perda pra família e pros amigos, pra musica brasileira NÃO... vamos 

parar de hipocrisia né?! 

+3-8 

4- Lamantavel! 

+56-4 

5- Eternamente em nossos Corações! LUTO!!! 

+17-2 

6- LUTO 

+17-2 

7- Voces da imprensa só dão enfase em pessoas que não da nada de bom para esse PAIS 

repleto de coisas ruins, tem muitas pessoas sem medicamentos sem socorro em 

POSTOS DE SAUDE, agora esses cantores que não da nada de bom voces falam chega 

a dar OVERDOSE, pq voces não comentam esses roubos que os politicos estão fazendo 

porque voces não falam na greve geral que esta programado para sexta-feira seus 

programas ganham com a publicidade ne, falam coisas uteis para o povo ser libertados 

desses ladrões POLITICOS. 

+18-6 

8- Nunca ouvi falar desse cara, mas lamento pela familia dos 2. 

+11-1 

9- Lamentável. Mas mesmo sabendo que vou ser hostilizado, vou fazer uma pergunta. 

Não sei por que algumas pessoas sentem um luto tão grande por alguém que eles não 

conheciam? Algumas pessoas choram a morte de um artista mais que a de um parente 

próximo. 

+17-11 
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10- Acham que usar o cinto de segurança é brincadeira... pagou com a vida. 

+9-4 

11- Mais uma vítima da arrogância. Compra um carro de 400.000,00 e não coloca o 

cinto. 

+10-7 

12- Quem são esses zinhos? 

+5-7 

13- Imagina quando o grande bispo macedo for arrebatado? Será maior comoção da 

historia brasileira. 

+5-8 

14- Os pais desse zinho eram separados. Não são mais separados? A repórte errou feio.. 

Diploma comprado 

+0-5 

15- O Brasil é um país com maioria católica, portanto são idólatras, não sabem nada 

porque não aprendem nada. 

+2-8 

16- Depois tem gente que tem coragem de falar que transporte aéreo é o mais perigoso... 

+21-27 

a- Fala isso quem nunca viajou em avião . Mil vezes mais seguro 

+1-2 

b- Até porque ninguém pega avião pra ir ao mercado, cinema, trabalho, pegar filhos na 

escola etc... vcs querem comparar a proporção da probabilidade?! 

+1-0 

c- A lógica é essa quanto mais se faz algo a chance é enorme de algo dá errado pelo 

menos uma vez 

+0-0 

17- Pra mim o melhor cantor e o sapo da bando do brejo 

-4+21 
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18- Nunca tinha ouvido falar desse sujeito... Foi lamentável o que ocorreu, mas pra mim 

ele era um qualquer. 

+5-30 

19- Hipocrisia, parem de seguir "idolos!" quantas crianças morrem de fome por dia no 

mundo!!! com todo respeito a alma do rapaz! 

+59-85 

a- Boa noite, não hipocrisia, amiga, vai passar a notícia, é a surpresa, todos estão 

manifestando sua opinião, são milhões de pessoas, né verdade? 

+7-0 

b- Na verdade por ser uma pessoa pública, é normal que há uma mídia toda. 

Lamentamos a morte de um artista, é apenas uma forma de carinho e gratidão pela obra 

musical que marcou muitas vidas. A adoração somente a Deus merece todos os 

louvores, difícil é aturar comentário chatos de pessoas chatas. 

+6-0 

c- O laiá, viu !? Amor, é diferente amor, o cara era conhecido. É assim que , felizmente 

ou infelizmente , as coisas são. Vai tomar um caldinho de feijão e relaxa. 

+4-0 

20- Nunca vi a globo dedicar quase TODA SUA PROGRAMAÇÃO pra cobrir a morte 

de alguém desse jeito... que coisa estranha, nem parece que foi um cantor de sertanojo 

quase que desconhecido do grande público! 

+12-43 

a- Imagine quando morrer alguém realmente RELEVANTE pra cultura nacional... tá um 

sensacionalismo e explorção "post mortem" de causar inveja pra Sônia Abrão! 

+4-2 

21) 19h01 Cristiano Araújo gravou mensagem a fã de Brasília que não pôde ir a 

show 

Editoria Distrito Federal / Do G1 DF – Lucas Nanini 

Título sem alteração. 
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http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/06/cristiano-araujo-gravou-mensagem-

fa-de-brasilia-que-nao-pode-ir-show.html 

Um comentário. 

1-Será q vai ter 10 mand hj??? Ajuda aí Marcelo R.... 

+5-31 

22) *19h30 Cristiano Araújo é enterrado em Goiânia; Fotos (31 imagens) 

Editoria Goiás – Música / Do G1 GO 

Galeria de fotos. 

Título com alteração: “Velório de Cristiano Araújo; fotos”. 

http://g1.globo.com/goias/musica/fotos/2015/06/velorio-de-cristiano-araujo-

fotos.html#F1681672 

Comentários fechados. 

23) 19h31 Fãs chegam até com malas e lotam velório de Cristiano Araújo, em 

Goiás 

Editoria Goiás – Música / Do G1 GO – Vitor Santana e Sílvio Túlio 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/fas-chegam-ate-com-malas-e-lotam-

velorio-de-cristiano-araujo-em-goias.html 

111 comentários. 

1-Comentários desnecessários, não precisava, por mais que não goste, respeite. 

+112-5 

a- POR MAIS? 

+0-0 

2- Acho engraçado os comentários de descaso. A matéria está no site do G1, ninguém 

obriga ninguém a clicar no link. Aí os coxinhas de plantão, gostam de se acharem 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/06/cristiano-araujo-gravou-mensagem-fa-de-brasilia-que-nao-pode-ir-show.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/06/cristiano-araujo-gravou-mensagem-fa-de-brasilia-que-nao-pode-ir-show.html
http://g1.globo.com/goias/musica/fotos/2015/06/velorio-de-cristiano-araujo-fotos.html#F1681672
http://g1.globo.com/goias/musica/fotos/2015/06/velorio-de-cristiano-araujo-fotos.html#F1681672
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/fas-chegam-ate-com-malas-e-lotam-velorio-de-cristiano-araujo-em-goias.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/fas-chegam-ate-com-malas-e-lotam-velorio-de-cristiano-araujo-em-goias.html
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melhores que os outros, ficam com descaso. Ninguém merece esses acéfalos. 

+117-18 

a- Verdade,Fabricio. 

+3-3 

b- Por estar mesmo no g1, as pessoas que procuram o site de notícias com mais acesso 

no Brasil, creio eu, que deveriam ter notícias mais RELEVANTES do que essa 

superexploração de morte de um 'cantor' sertanojo não é mesmo?! 

+2-8 

c- Agora todo mundo é coxinha? 

+5-1 

3- Só quem já perdeu uma pessoa que ama numa fatalidade dessa sabe o que a Familia 

está sentindo nesse momento.A única pergunta que vem na cabeça é porque?Dificil 

encontrar resposta para um momento tão triste, que nós todos estamos sujeitos.Deus 

conforte todos os familiares. 

+99-5 

4- Não curto o estilo de música que ele cantava, mas respeito quem curte. Vir aqui, no 

anonimato, fazer piadinhas em um momento de dor dos familiares e também dos fãs 

dede é no mínimo uma atitude grosseira e de uma extrema falta de respeito. Se o 

sertanejo universitário faz tanto sucesso é porque tem quem goste do estilo. Aos que 

gostam da "boa música", cabe respeitar, principalmente nossa juventude que curte esse 

estilo. Simples assim... Quem não gosta, respeita. 

+88-6 

5- Não sou fã do cara. Não conhecia muito seu trabalho. De qualquer forma, uma pena a 

perda. Triste. O fato é que lendo os comentários feitos pelos internautas, é fácil saber o 

motivo pelos quais o Brasil é esse mais medíocre com um povo idem. O povo brasileiro 

merece todas as mazelas que passam. Mereciam até mais do que passam. Grande país, 

povo pequeno, em todos os sentidos. 

+86-7 

6- Por questão de gosto, não sou fã de música sertaneja, mas acho uma falta de respeito 

enorme algumas pessoas ficarem fazendo comentários de mau gosto num momento 
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desse... Pessoal, mais respeito com os familiares e também com os fãs dele... Descanse 

em paz...! 

+68-2 

7- Deus existe sim!! e eu o Amo!! 

+49-4 

8- Muito... muito... muito triste tudo isso. Que Deus cuide a alma dos dois e conforte os 

familiares. E que um dia, as pessoas aprendam a respeitar a dor da perda e parem de 

escrever coisas sem sentido. 

+50-5 

9- Pelos comentários abaixo percebo a quantidade de pessoas "mal amadas" e infelizes 

da vida. Comentários desnecessários de desprezo e zombarias. Não importa se ele era 

ou não um bom cantor, precisamos lembrar que acima de tudo ele era um ser humano 

que deixou dois filhos, amigos, família... No mínimo, merece um pouco de respeito!!! 

+50-6 

10- GENTE PORFAVOR RESPEITO A FAMILIA E QUEM GOSTA DA MUSICA 

SERTANEJA QUE A MUSICA MAIS VERDADEIRA E PURA QUE FALA DE 

AMOR, AMOR AMOR E PAZ É ISSO QUE PRECISAMOS ELE ERA UM 

GAROTO DO BEM NÃO INTERESSA QUEM ELE ERA ,MAIS SIM ELE ERA 

BOM NO QUE FAZIA, E TEM UMA FAMILIA. TEM QUE DEVERIA FICAR 

CALADO SE NÃO GOSTA FICA DE BOCA FECHA QUE ASSIM NÃO ENTRA 

MOSCA, ELE ESTA NO CÉU CANTANDO E LOUVANDO A DEUS PORQUE SÓ 

MORRE OS BONS. NÃO ENTENDO 

+52-9 

a- "Música'' verdadeira e pura?! esse sertanojo só fala de traição e bebedeira... ok pelos 

familiares, mas dizer que morrem só os bons em que sentido?! Pra morrer basta estar 

vivo... e se tiver sem cinto num carro em alta velocidade é pedir pra morrer mais 

rápido... 

+1-0 

11- Independente de ser artista ou não era uma pessoa que tinha familiares que estão 

sofrendo muito com a perda de uma pessoa amada 

+38-0 
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12- Se não conhece ou se não gosta pelo menos tenha RESPEITO 

+40-5 

13- Extremamente lamentável o ocorrido, apesar de não curtir suas músicas era um 

jovem que certamente tinha sonhos que foram bruscamente interrompidos. 

+30-3 

14- Tem uma galera postando fotos do corpo dele no local onde limpam os corpos. 

Digitem no instagran a hastag cristianoaraujo. Não sou fã dele, mas achei um absurdo, 

pois esse tipo de coisa não pode ser divulgada. 

+32-6 

a- Onde? 

+0-0 

b- Hipócritazinha! você acha que pode ser divulgada a foto do cara morto, mas pede pra 

digitar a página com as fotos. isso é que é absurdo, Juliane! 

+2-0 

c- Acho que é fake, falso, é outra pessoas, calça diferente. 

+0-0 

15- Sinceramente, eu não acompanhava seu trabalho, mas sei que era um menino 

talentoso, gente fina, humilde e não negava as raízes... Que descanse na plenitude de 

Deus... 

+21-1 

16- A Globo tinha que analisar cada comentário antes de ser postado Falta de 

respeito,ainda dizem q Deus não existe,eu só quero ver quando estiver na pior se vão 

chamar o baixinho la de baixo para ajudar. 

+23-3 

17- Idiota são os que não respeitam a morte de um ser humano!! Ele fez muita coisa sim 

por isso tem muita gente comovido! E vcs? O que fizeram para serem lembrados 

mesmo quando partirem? De acordo com os comentários agressivos contra os fãs que 

estão sofrendo, nada!! Não fizeram nada de bom! Bando de ignorantes e arrogantes! 

+18-1 
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18- Há uma informação errada no texto acima : não é Portelândia e sim Pontalina. 

+21-4 

19- Sendo conhecido ou não é nosso irmão, mesmo que não de sangue, mas é irmão. 

Não tem nada ver não prestar homenagens, sentimentos. Mesmo se não conhecer 

+14-1 

20- Uma perda lastimável, a humildade e o carinho que ele tinha com nós fãs era 

incrível. Quem acompanha o seu trabalho e as pessoas que tiveram o privilégio de 

conhecer (eu tive) e de conviver com ele está de luto por essa fatalidade. Que Deus 

conforte a família dele e de sua namorada. 

+15-2 

24) 20h32 Prima de empresário diz que pneu do carro de Cristiano Araújo 

estourou 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/prima-de-empresario-diz-que-pneu-

do-carro-de-cristiano-araujo-estourou.html 

108 comentários. 

1-Land Rover zerada, com pneus novos, é quase impossível estourar o pneu, asfalto em 

excelentes condições, temperatura do asfalto deveria estar entre 28 a 31 graus então 

mais um motivo para que o pneu não estourasse. A melhor hipótese neste caso para 

desvendar o que realmente ocorreu: O motorista da Land Rover dormiu no volante, 

pode ser que nesse momento ele ainda acelerou mais o veiculo, estimando que estava a 

150 km/h passou para 180km/h, a maioria dos motoristas dormem em retas, pois não 

dependem de movimentos nos braços para efetuar manobras, após o mesmo dormir no 

volante CONTINUAÇÃO..... 

+187-27 

a- ......volante o veiculo saiu da pista entrando no acostamento, neste momento o 

motorista acordou assustado ou até mesmo um dos ocupantes gritou com ele e nisso o 

condutor se assustou e bruscamente fez o movimento na direção, consequentemente o 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/prima-de-empresario-diz-que-pneu-do-carro-de-cristiano-araujo-estourou.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/prima-de-empresario-diz-que-pneu-do-carro-de-cristiano-araujo-estourou.html
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veiculo veio a capotar e acontecer essa tragedia. Felipe - Perito em Acidentes de 

Transito do Estado do Rio Grande do Sul. 

+64-5 

b- 100% correto 

+20-2 

c- Felipe Rs , concordo com vc! 

+9-1 

d- Impressionante sua análise! 

+2-0 

e- Parece que essas rodas não são originais dela 

+1-1 

f- Mesmo se as rodas não forem "originais" o veiculo foi comprado a meses, eles não 

iriam pegar uma roda usada para por em um Land Rover! Abraços. 

+4-0 

g- Acredito nisso Felipe, mas claro, se estourou sem motivo aparente, com apenas dois 

meses de uso, caberá um processo. 

+1-2 

h- 95% de NÃO ter estourado o Pneu, é quase impossível !!!! 

+1-0 

i- E 'se' houvesse o estouro do pneu, haveria ficado marcas, deste estouro e da passagem 

do veículo, no chão 

+3-0 

j- Estamos procurando uma razão para o acidente e realmente é pouco provável que o 

pneu tenha estourado - mas o motorista e o carona saíram com ferimentos leves porque 

usaram o cinto de segurança - é impressionante o descuido das pessoas com esse item 

tão essencial.. 

+4-0 

2- Já tive um pneu estourado, e isso num golzinho daqueles quadrados. E pra piorar, foi 

um pneu dianteiro! Numa baixada, a uns 100 km\h. Por sorte numa pista de bom asfalto, 
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e não tinha ninguém do lado...Vc tem que segurar firme no volante, ir diminuindo 

devagar a velocidade e tentar manter o carro na pista...Se frear forte, já era! 

+122-10 

a- O pior pneu para se perder é o traseiro. 

+20-2 

b- Realmente Kassyo! Tens toda razão! Dirijo a 35 anos, devo ter trocado muitas 

dezenas de pneus, mas sempre me indicaram colocar os novos na DIANTEIRA! Dando 

uma olhada em reportagens especializadas, confirmei sua informação. O risco de 

estourar pneu traseiro, dizem ser pior que o dianteiro. Grato pela intervenção! 

+13-3 

c- Justamente, pois com o dianteiro, mesmo estourado vc ainda consegue "controla-lo" 

com a direção e se for o traseiro o carro fica totalmente perdido. 

+12-1 

d- Você quer comparar um golzinho pe de boi com um carro cheio de tecnologia 

embarcada que praticamente dirige sozinho? 

+4-43 

e- Willians Bru Eu que agradeço sua educação amigo. Sua paciência em buscar se 

minha afirmação era verdadeira. Espero que tenha realmente ajudado! Até mais 

parceiro! 

+5-0 

f- Realmente, sou pobre (eu e mais uns duzentos milhões de brasileiros)...mas esse gol 

quadradinho, tive na década de 80...Hoje, tenho um bolinha. Mas a questão não é essa, a 

questão é segurança e costumes. Pode perguntar pra muita gente: sempre nos diziam que 

pneus dianteiros eram mais importantes que traseiros. 

+7-0 

3- Investigação nenhuma trará a vida desses jovens de volta. Se eu fosse da família 

"BLINDARIA" o motorista de qualquer interrogatório, deixa o cara quieto, ninguém 

queria matar ninguém! Meus sentimentos a todos. 

+111-10 
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4- Nosso Brasil tem um perito a cada esquina. 

+79-4 

a- E critico para tudo na web. 

+9-1 

5- Uma das marcas mais conceituadas, que fabrica carros com tecnologia de ponta, e 

tenho que ler aqui que o pneu estourou e o carro perdeu a estabilidade estando na 

velocidade permitida da rodovia. Só pode ser piada! 

+78-4 

6- VAMOS FALAR SÉRIO, NÃO ESTAVAM COM VELOCIDADE COMPATÍVEL, 

VEJAM O ESTADO DO EVOQUE. 

+87-24 

a- É amigo!! Pelo que tenho de experiência em direção,a velocidade foi a causa,mais 

este motorista ai dormiu no volante.E quanto ao modelo corrigindo é um LAND 

SPORT e não um EVOQUE OK. 

+17-2 

b- Ok, valeu. 

+3-1 

c- Era um Range Rover Sport, não Evoque. BR só conhece Camaro amarelo e Evoque. 

+10-4 

d- Lucas o Sport e o Evoque são praticamente idênticos nesse estado do veiculo. 

+2-6 

7- Mesmo que o pneu tenha estourado isso não tinha acontecido. Tá na cara que é abuso 

de velocidade ou imprudência na hora de dirigir sem condições físicas (sonolência, por 

exemplo). 

6510 

a- Um dos carros mais seguros do mundo, tem mais air bags que o exigido por lei. Pelo 

estrago no carro, ele devia estar em altíssima velocidade. Até agora nenhuma foto do 

painel do carro... 

+4-0 
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8- Pneu sem câmara não estoura 

+59-6 

a- Estourar ele estoura, mas o pneu tem q estar em condições extremas pra isso 

acontecer. Digo isso, pq o pneu do meu carro estourou esses tempos atrás por causa do 

desgaste. 

+8-0 

b- Renan Ledesma O pneu estourou porque bateu na guia de concreto do meio da 

divisória das duas pistas. 

+10-0 

9- Para que existem os cintos nos bancos de trás? estariam vivos 

+61-9 

10- Muita gente não acredita, mas cinto de segurança salva vidas! Principalmente dos 

passageiros dos bancos traseiros que costumam reagir mais lentamente aos acidentes e 

inevitavelmente voam por sobre os ocupantes da frente e atravessam o para-brisa para 

cair no asfalto... Educação evita muitos problemas! 

+45-0 

11- PARA ACONTECER TANTA DESTRUIÇÃO ASSIM,ME DESCULPEM MAS, 

VELOCIDADE BAIXA NÃO FARIA AQUILO. 

+45-1 

12- Pneu traseiro de uma range rouver estourar,e sair capotando esse modelo com 

controle de estabilidade, não nao,alta velocidade sim sim,cochilou e infelizmente 

aconteceu esse acidente horroroso,q deus conforte a família do casal. 

+45-2 

13- MEU DEUS QUANTA GENTE SEM CORAÇÃO....ERAM DOIS SERES 

HUMANOS QUE NADA DE MAL FAZIAM A SOCIEDADE....TRANSBORDAVA 

ALEGRIA QUANDO O CRISTIANO CANTAVA., ATITUDES DE UM GAROTO 

DE CORAÇÃO PURO, UMA PENA MESMO...ESPERO QUE DEUS DE 

CONFORTO AOS FAMILIARES, E DIZER AO PAI DELE QUE EH DIFICIL MAIS 

DEUS EXISTE E ELE TEM ALGO ESPECIAL NUM BOM LUGAR PARA O SEU 

FILHO E PARA A NAMORADA DELE.....A DOR DEVE SER MUITO GRANDE 
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MESMO, AFINAL ENTERRAR UM FILHO É TERRIVEL......SAUDADES 

SIM......TRISTEZA NÃO....VAMOS SEMPRE TER ELES NO NOSSO 

CORAÇÃO..... 

+40-4 

14- A prima do empresário é a própria ''mãe Diná'', ela não estava lá e já sabe tudo 

aquilo que a peritagem ainda está estudando.O pneu estourou sim, depois que o 

camarada cochilou e o carro bateu!!!E o carro estava na velocidade ''permitida''.E qual é 

a velocidade permitida?Uma LAND ROVER bate a 80/90km/h e faz todo este estrago 

aí, e vem dizer uma ''mentira dessas''.Essa prima é a própria ADVOGADA DO DIABO. 

+39-4 

15- Pneu zerado de uma range rover estourar em uma pista q não tem buraco. 

Praticamente impossível. Pra perícia descobrir se o motorista dormiu no volante é mole 

mole 

+37-2 

16- O pneu do carro não tem o perfil original, um dos motivos de ter estourado. 

+51-17 

a- Você tem toda razão, o cara compra um carrão que deve ter custado uma nota, e ele 

não vem com pneus originais, só na sua cabeça, vai ver ele estava fazendo shows pra 

juntar uma grana pra conseguir botar pneus originais, 

+5-10 

b- Vanderlei, o que o Fábio quis dizer, é que trocaram o pneu original do carro por um 

"mais esportivo". 

+23-1 

c- Nada haver 

+1-9 

17- Se olhar as fotos vai ver que os pneus estão inteiros. Basta olhas as próprias fotos 

que estão aqui no G1. Vai ter que contar outra. Já vi gente rodar por pedra, pessoa, 

peças de outros carros na pista, objetos pesados, animais, susto, pneu de caminhão do 

lado q estoura, já vi gente rodar até porque falsamente viu um fantasma (por cansaço). 

Mas nunca vi uma Range Rover Sport nova, capotar por pneu que estoura. Para vcs 
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saberem, o carro tem controle de estabilidade de última geração. Só capotou porque não 

estava no asfalto e estava de lado. Ou seja, saiu da pista e depois capotou. 

+36-3 

a- Olha a primeira foto, onde vc vê pneu lá? 

+0-0 

b- Cara na moral vc é cego ? olha na primeira foto vê se a roda do lado direito do carro 

esta no lugar. 

+0-0 

18- Eu recebi um áudio de uma das testemunha que estava com eles dizendo que tavam 

a 170 por hora 

+42-11 

19- Agora o motorista passará por MAUS BOCADOS! 

+42-13 

a- Ele está lascado, vai sofrer muito na mão da justiça e das famílias. 

+1-4 

20- Não sei mais bonito se falasse a verdade? Quem aqui não anda acima dos 

100/110Km/h permitidos ? 

+35-6 

25) 21h18 Cristiano Araújo participou de DVD de Israel Novaes; veja trecho 

inédito 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-participou-de-dvd-

de-israel-novaes-veja-trecho-inedito.html 

Comentários fechados. 

26) 23h45 Famosos prestam homenagens a Cristiano Araújo durante velório 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-participou-de-dvd-de-israel-novaes-veja-trecho-inedito.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-participou-de-dvd-de-israel-novaes-veja-trecho-inedito.html


155 
 

Título com alteração: “Sertanejos prestam homenagens a Cristiano Araújo durante 

velório”. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/sertanejos-prestam-homenagens-

cristiano-araujo-durante-velorio.html 

283 comentários. 

1-A CLASSE MAIS UNIDA DA MUSICA E A CLASSE SERTANEJA... ELES NAO 

TEM RIVALIDADES E SAO TODOS AMIGOS... 

+128-4 

2- Quem conhecia Cristiano Araújo e acha ele super famoso, dá um clique no positivo! 

+165-60 

a- Pois é... se fosse um Chitãozinho ou Chororó, Zezé di Camargo e Luciano, Leonardo, 

Daniel e tal que mesmo quem não é fã de "sertanojo'' conhecem pq estão aí a muito 

tempo na mídia, eu até entenderia tamanha cobertura da b- Globo nesse caso... 

+1-6 

3- Vocês deveriam ter um pouco de respeitos para com os outros...quem nao conheceu 

Cristiano Araujo, so vc mesmo um desatualizado, a globo não deveria postar esse 

comentários sem conteúdo, respeitem o próximo pra vocês serem respeitados... 

+104-15 

a- Quem está te desrespeitando Getulio? 

+3-2 

b- "Desatualizado" kkkkkkkkkkkkkkkk Então eu sou 'desatualizado' com orgulho!! O 

dia que eu for ficar decorando nomes de cantorzinhos podem me internar pois perdi a 

noção do ridículo! 

+2-5 

c- Só meia dúzia de alienado pra conhecer um cantorzinho desses. 

+1-4 

d- Vai cantar barabarabere com o capeta agora kkkkkkkkk menos um sertanojo... 

+1-5 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/sertanejos-prestam-homenagens-cristiano-araujo-durante-velorio.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/sertanejos-prestam-homenagens-cristiano-araujo-durante-velorio.html
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e- Thais Moraes, quando for um parente seu você ira lembrar desse comentário. 

+4-1 

f- Na moral, não é desrespeito, eu NUNCA TINHA OUVIDO FALAR, e muitos dos 

meus amigos e familiares também não... só quem é fã desse novo "sertanojo'' conhecia... 

e na moral?! Essa cobertura da globo tá passando de todos os limites... 

+3-4 

g- Barabarabara morreumorreumorreu barabarabara morremorreumorreu 

+0-0 

4- Meus sentimentos e pesar por essa perda. Mais uma vitima das estradas brasileiros. 

LAMENTÁVEL ISSO!! 

+85-7 

5- Tão triste...Não preciso ser fã para uma tragédias dessas doer em mim. Rezo a Deus 

para confortar a família! E quanto a galera "Top" que posta pérolas por aqui, deixo o 

recado: existe vida, E MUITO BOA!! além de RJ/SP!! e nem toooodo mundo ama funk. 

Isso não é um grande crítica, é somente um toque para tentar enxergar "Além do 

Horizonte..." 

+58-4 

a- Dane-se, não gosto de JQuest e suas musicas piegas pacas! 

+0-0 

6- Aff...que povo horrível. Esses comentários estão de dar nojo! 

+63-14 

a- Concordo. Esse povo das fotos lá em cima. Horrível mesmo. Concurso de feiura. 

+0-4 

b- O nome da falecida. 

+1-0 

c- Ricardo Batista minha chará ! 

+0-0 
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7- Cancelem os comentários daqui, só tem acéfalo comentando, nao existe um 

comentario ''sabio'' nesse momento, e tbm não há palavras que conforte o coração dos 

fãs e principalente de seus familiares, globo voces poderiam respeitar mais a vítima 

+70-22 

a- Cala a boca Taura 

+1-0 

b- Podiam cancelar mesmo, esses comentários do tipo "que triste", "não paro de chorar" 

e mimimi já encheram o saco! 

+1-0 

c- Foi só escrever que já apareceu dois deles aqui. 

+0-1 

d- Taura Duriogrande mimimi tô triste mimimi luto eterno mimimi volta pra mim. 

+0-0 

e- Salvatore Piccolo tu e teus pais bem que podíam pegar o mesmo caminho 

+1-0 

8- SE O SITE DA GLOBO PRESA POR UMA POLÍTICA COERENTE EM 

RELAÇÃO AOS COMENTARIOS DOS INTERNAUTAS, (TERMO DE USO 

,EXPLICITANDO QUE COMENTARIOS SO SERÃO EXIBIDOS DEPOIS DE 

ANALISE ) POR QUE ENTÃO DEIXAM SER PUBLICADOS COMENTÁRIOS 

TÃO RIDICULOS,DESRESPEITOSOS, ??/POR QUE ABRE ESPAÇO PRA 

VANDALOS CIBERNETICOS ??? 

+51-3 

9- Quero deixar meus sentimentos ás familiares principalmente ás pais nem quero 

imaginar a dor que vocês estão passando .mais pessa para Deus força porque não existe 

ninguem na terra que possa prenhecer esse vazio mais lembra de uma coisa Deus faz a 

ferida e ele cura...não é facio mais Deus sabe o que faz 

+45-0 

10- Que dó desse pai, meu Deus. É muito triste. Esse filho era tudo pra ele. E a familia 

da moça que perdeu outro filho ha 4 anos. Deus tenha misericórdia! 

+44-2 
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11- MARCOS ANDRETO: VOÇE É UM LIXO HUMANO!!! 

+46-5 

12- O pai dele era dono de um barzinho, onde Leandro e Leonardo e Bruno e Marrone 

começaram.. lamentável tudo isso, uma linda história de um menino q nasceu no meio 

da música e se tornou um grande cantor. Por hoje é só, indo dormir. 

+42-2 

13- João Paulo(se foi após show), Filho de Leonardo(quase se vai após o show) e 

muitos outros, agora foi a vez de Cristiano Araujo que nos deixou após o show 

realizado em Itumbiara. Será que impossível descansar e retornar somente algumas 

horas depois? Quando se contrata shows o hotel sempre é reservado para o artista e 

equipe, Será que a pressa de voltar pra casa é sempre o mais recomendável? Porque 

geralmente o motorista está cansado pois sempre ajuda no show. Precisam rever tudo 

isso e parar de brincar com a VIDA, do que adianta ter fama e dinheiro se não dão valor 

para a VIDA. 

+38-1 

14-  Muita tristeza por hoje... sem dúvidas, o São João pelo Brasil inteiro foi fraco e sem 

muita alegria. 

+50-14 

15- Nossa é cada comentário, o povo esquisito viu? gente não é hora pra recalque, 

invejinha affff, os jovens morreram, os familiares e os fãs estão sofrendo e ponto, num é 

importa se a repercussão está sendo grande o cara era famoso mais que normal, vamos 

respeitar o momento... povo insensivel!!!! 

+38-3 

16- MUITO TRISTE, DEUS CONFORTE O CORAÇÃO DOS FAMILIARES E O 

RECEBA NO LÁ EM CIMA.......... VAI DEIXAR SAUDADES. 

+37-2 

17- Para as pessoas que não conheciam o artista vou deixar um recado... Independente 

de vc conhecê -lo ele tem uma família que o ama e que está sofrendo muito, então 

respeite essa dor! Além de um cantor muito querido pelo público jovem que gosta de 

música sertaneja ele morreu jovem, de uma forma muito trágica e com sua namorada 

também muito jovem, esse é um motivo para tanta comoção! Muitos dirão que todos os 
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dias milhares de pessoas morrem de acidente, sim, mais um motivo para a repercussão e 

que sirva de exemplo para muitos jovens, usem o cinto! 

+34-1 

18- Lamento a morte de qualquer um, é sempre triste. A família e os amigos sempre são 

quem sofre a perda. Mesmo assim não consigo entender tanta emoção para uma pessoa 

que a grande maioria dos comentários não conheciam e nunca viam na vida. Tanto 

espaço na mídia dia após dia para um cantor, ator, celebridade, ou que seja??? Vai fazer 

tudo isso para um trabalhador qualquer, pai da família??? A vida de qualquer pessoa 

não tem o mesmo valor? Quantas pessoas inocentes são assassinados ou morrem por 

balas perdidas e a mídia fica mudo, surdo e cego? 

+89-57 

a- Foi o que eu comentei em outra matéria: Pra mim a morte desse sujeito não passa de 

uma estatística... 

+5-7 

b- William, você tem razão. Vidas são vidas, independente da fama ou anonimato. 

+5-2 

19- Não o conhecia e nem suas músicas. Mas não deixa de ser uma perda lamentável. 

Jovem, com o futuro promissor à frente, cheio de planos, que infelizmente fora 

interrompido de forma trágica. Deus console as famílias. 

+30-0 

20- Tbm nunca ouvi falar dele. Apenas ouvi uma música que nem sabia que era dele, 

mas eu não sou fã do gênero musical dele e por isso não sabia quem era. Mas nem por 

isso me da o direito de fazer comentários maldosos sobre o indivíduo. Vá em paz 

+30-2 
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ANEXO 3 – COMENTÁRIOS DAS MATÉRIAS DO DIA 25 DE JUNHO 

DE 2015. 

 

27) 0h03 Bombeiros vão fazer cortejo do corpo de Cristiano Araújo; veja 

trajeto 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO 

Título sem alteração.  

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/bombeiros-vao-fazer-cortejo-do-

corpo-de-cristiano-araujo-veja-trajeto.html 

52 comentários. 

1-Eu não conhecia a trajetória e carreira dele, mas sou totalmente solidário com a dor de 

amigos, familiares e fãs do cantor. Foram vidas preciosas que se perderam. O que eu 

não aceito, nem no caso dele ou em qualquer outro, é o uso do Corpo de Bombeiros 

para se fazer cortejo ou desfile! Isso é uso da máquina pública para um serviço que 

compete a particulares. Enquanto isso quantos necessitados não estão deixando de ser 

atendidos em situações de risco? É a histórica diferença de tratamento que o Estado 

sempre dispensou para celebridades e anônimos. 

+64-19 

a- Faço das suas, minhas palavras. O que se espera de Bombeiro, é que eles cumpram o 

papel, para o qual ele foi criado. Não esquecer 

+13-4 

2- Nossa mt triste essa morte mais triste ainda o pai achar q Deus não existe. As pessoas 

têm q entender q Deus nos ama e q ele nos da o livre árbitro e colhemos as 

consequências das nossas escolhas.Cristiano não usou cinto escolha errada = 

consequências...Duas vidas e muio triste o estado em que ficou Allana dps do acidente. 

+32-2 

3- Fiquei impressionado ao ver pela TV os policiais militares com as mãos nos coldres 

escoltando o carro que transportava o corpo de Cristiano Araujo, estariam as 

autoridades preocupadas com o que? Só espero que após as manifestações e o enterro 

desse casal a mídia volte à sua programação normal e que notifiquem as dezenas de 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/bombeiros-vao-fazer-cortejo-do-corpo-de-cristiano-araujo-veja-trajeto.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/bombeiros-vao-fazer-cortejo-do-corpo-de-cristiano-araujo-veja-trajeto.html
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mortes todos os dias provocadas por assaltos, acidentes e tráfico de drogas, entre outros. 

+54-29 

4- Triste o que aconteceu com esses dois jovens, mas mais triste ainda é ver um vídeo 

(que só pode ter sido feito pelos peritos da polícia) da Allana no local do acidente. Ela 

deitada no chão, completamente desfigurada. E também fotos do Cristiano no IML e 

depois no caixão. Essas fotos só podem ter sido postadas por peritos e funcionários. 

desrespeitoso. se eu fosse a família abriria um processo contra eles. Triste demais esses 

registros pra família. 

+17-1 

5- Sabem pq certas pessoas fazem comentários desumanos aqui? Simples um 

comentário que fala asneiras tem mais ibope ( curtidas ou não curtidas) que um 

comentário humano, solidário..... parem de dar ibope a esses sem coração ( nem clique 

verde ou vermelho nesses comentários desumanos)...... 

+18-3 

6- Muitos casais dizem quero te amar até depois da vida morrer junto de você.... Pra eles 

isso aconteceu Cristiano e Allana 

+13-0 

7- Deviam fazer um cortejo pela educação, pois esta foi assassinada pelo governo 

estadual. 

+43-32 

8- Nos coletivos só o motorista usa cinto. 

+10-0 

a- Pobre 

+0-0 

9- Engraçado esses dias prenderam um bombeiro que levou doações a um recém-

nascido com a viatura da corporação, ele por acaso morreu servindo ao país em alguma 

missão? 

+45-35 

10- Por favor alguém pode me explicar porque nos ônibus coletivos as pessoas andam 

sem cinto e em pé. 
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+11-3 

11- Porque na televisão ninguém fala que nos ônibus coletivos as pessoas andam sem 

cinto e em Pé. 

+7-1 

12- Meus sentimentos... 

+4-0 

13- G1 a página inteira só com essa matéria, não tem novas matérias não para 

publicarem? 

+5-5 

a- Os estagiários estao sem notícias 

+0-0 

14- Descanse em pax... 

+4-5 

a- Pax? 

+0-0 

b- Antonio Almeida... paz em latim. 

+0-0 

c- SO FOI UM ERRO NA HORA DE DIGITAR...DESCULPE 

+0-0 

d- Marinelza Kohler, interessante que, mesmo sem querer, você escreveu "paz" em 

latim. rsrsrsrs 

+1-0 

e- Rogerio Santos obrigado ... 

+0-0 

15- Herói nacional? Acho desnecessário o uso de viaturas para essa finalidade! Deveria 

ser proibido esses desfiles fúnebres! Isso virou uma praga no Brasil. 

+36-40 



164 
 

16- Cortejo? Isso tá virando moda nesse Brasil tão pobre conhecimentos divinos!! 

+21-3 

17- Já sei o assunto do próximo GLOBO REPORTER... 

+62-5 

18- CRISTIANO ARAUJO ou KEN HUMANO, quem era mais desprezível? 

+3-32 

19- Era o que faltava,um cortejo com o Cristiano Araújo. Assistencialismo barato! 

+29-73 

a- Cara... Quanta ignorância a sua... deus tarda mais nao falha... 

+0-2 

b- Joaopedro Ferreira, assistencialismo barato não! Bem caro, porque não custa barato 

mobilizar todo esse aparato por parte do Corpo de Bombeiros. E quem paga a conta? 

+1-0 

c- Nos Rogério santos! Palhaçada! Nosso sacrifício pra pagar impostos olha pra onde 

vai. 

+0-0 

d- Paulo horbylon! Você quer dizer que Deus vai me castigar por causa desse 

comentário? Kkk você é cômico deveria estar em um circo,geralmente os palhaços 

ficam lá! 

+0-0 

20- Não tem mais nada acontecendo em Goias ?? quero me informar 

+28-80 

28) 3h52 Fã dirige 11 horas para se despedir do cantor Cristiano Araújo 

Editoria Goiás – Música / Do G1 GO – Vitor Santana 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/fa-dirige-11-horas-para-se-despedir-

de-cristiano-araujo.html 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/fa-dirige-11-horas-para-se-despedir-de-cristiano-araujo.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/fa-dirige-11-horas-para-se-despedir-de-cristiano-araujo.html
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101 comentários. 

1-Queria ver se ela faria isso pra procurar um emprego. 

+82-26 

a- kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, boa... foi preconceituoso, mas foi engraçado! 

+12-1 

b- Ela dirigiu 11 horas, com gasolina que foi paga, sem dúvidas, com nenhum centavo 

do teu bolso. Se ela tem dinheiro e carro pra viajar 11 horas, sem dúvidas não deve estar 

correndo atrás de emprego. 

+14-11 

c- Ana Cordeiro, dependendo da escola que ela dá aula pode ter sido sim. Mas eu quero 

ver é se os pais das crianças que ficaram sem aula pensam da mesma forma que 

você...kkkk 

+3-1 

d- Ela saiu correndo DO emprego. E depois ficam fazendo greve porque "estão 

ganhando pouco", mas grana para ver inúmeros shows do mesmo cantor lixo e gasolina 

para viajar 11 horas em horário de trabalho isso tem... 

+5-3 

e- Cuidem das suas vidas 

+0-1 

2- Meu ídolo nunca morre: Jesus Cristo, simples assim. 

+42-4 

a- Nosso único ídolo vive para sempre, Thiago. 

+8-1 

b- A PAZ. 

+6-1 

3- PROFESSORA DIRIGE 11 HORS PRA DESPEDIR DE CANTOR !! foi feriado em 

são paulo ?? professora mais atoa essa . vai cuidar dos seus alunos que você recebe pra 

fazer, no minimo meteu atestado frio 

+3-42 
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4- João Ricardo cuida de sua vida meu caro, se a moça foi o problema e dela, por acaso 

você paga as contas dela? 

+30-0 

5- Quando gente falando mal delas, elas tem sentimentos e eram fãs do Cristiano! Elas a 

amavam e queriam se despedir dele. Deus tenha misericórdia de todos esses hipócritas! 

+34-4 

6- Deixou os alunos fazendo tarefa e algazarras na sala e vazou!! 

+31-5 

a- Ta na reportagem! 

+2-0 

7- "Fã dirige 11 horas para se despedir do cantor Cristiano Araújo" que coisa hein ? 

ainda fazem carinha de tadinha ...será que essa professora faz esse sacrifício todo pra 

não deixar em falta seus alunos ? 

+25-4 

8- Para servir a Deus, não faz sacrifício algum. Mas pra coisas do mundo.... 

+26-6 

9- Se fosse por uma vaga de emprego teriam ficado em casa !! 

+25-10 

10- Essa tal de Lusa Vargas e uma pessoa, com o celebro oco e uma alma vazia, com 

certeza não tem ninguém, porque não iria gostar que alguém dissesse que um parente 

seu foi tarde. Se e que se pode chamar isso ai de pessoa. 

+16-2 

11- Quando vocês se sentirem retardados, lembre-se dessas "fans" presepeiras. 

+14-1 

12- Com todo respeito , Morreu, triste, isto foi uma fatalidade ! Que Deus conforte a 

familia. Agora estão matando o Brasil e ninguem faz nada ! Ninguem percorre 11 KM 

para lutar por um lugar digno para se viver ! Isto é uma vergonha ! E uma bab/.aqui.ce 

dessas duas que não tem o que fazer e pior ainda, o Journal dar espaço para isso ! 

+16-3 
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a- Primeiramente seria melhor preocupar com os estudos, e depois se preocupar em 

fazer comentários apelativos... 

+1-2 

13- Bora, tomar uma! 

+20-8 

14- As vezes o Alckmin manda jogar bomba nos professores e não é por acaso! Vai 

trabalhar gorducha! 2 encalhadas com perfil de mulher obesa que usa short agarrado e 

lava o quintal ouvindo estas musicas no ultimo volume cantando junto! 

+28-17 

15- Este realmente é o país da inversão de valores. País lixo, perdido e atrasado. 

+13-2 

16- FALTA DE QUE FAZER!!!!!!!!!!!! 

+14-4 

17- INFELIZMENTE VALEMOS O QUE TEMOS!!!!! 

+10-0 

18- 11 horas pra ir em enterro de cantor sertanejo ? É MUITO Zé Povinho... 

+22-12 

19- Garanto que pra trabalhar não tem toda essa vontade, 

+12-3 

20- Professora?? Mas as férias não são apenas em Julho?? Eu falo que isso é um pais de 

farabutos e acefalos. vai ficar 3 dias afastada pra ir em velorio de gente que ela nem 

conhece! Encalhada! 

+14-5 

29) 8h26 Missa em homenagem a Cristiano Araújo reúne fãs em Itumbiara, GO 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/missa-em-homenagem-cristiano-

araujo-reune-fas-em-itumbiara-go.html 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/missa-em-homenagem-cristiano-araujo-reune-fas-em-itumbiara-go.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/missa-em-homenagem-cristiano-araujo-reune-fas-em-itumbiara-go.html
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16 comentários. 

1-Ainda bem que meu ídolo é imortal: Jesus Cristo. 

+90-17 

a- Jesus? Aquele presunto tungado pelos seus discípulos? 

+2-7 

b- Imortal e imaginário........agora a crentelhada vai clicar na mãozinha vermelha 

+0-5 

2- Momento triste Em sua passagem por Andradina ( sp ), o cantor foi muito atencioso 

com os fãs e também com toda a equipe do Sistema Regional de Comunicação. Nesta 

mesma ocasião, o cantor Cristiano Araújo autografou um violão para que o mesmo 

fosse leiloado e também gravou uma mensagem em apoio a Creche berçário e Abrigo 

Irmã Joaninha. ( Entidade que cuida de crianças desamparadas ou que estejam em 

estado de risco ) 

+31-0 

3- Só não conhecia O Cristiano quem é muito desatualizado pois em todo lugar é 

sucesso, sua musica "É com ela que eu estou" é uma das mais tocadas no Brasil aliás o 

sertanejo domina hoje todas as rádios ... Blackout também musica linda dele 

+39-11 

a- Graças ao meu grande talento de filtrar lixo eu não conheço, se pra ser atualizado tem 

que gostar desse monte de música ruim então eu sou com muito orgulho. 

+7-5 

4- O que a vida começou A morte não interrompe... Entre aqueles que se amam A morte 

aparece em vão... Pode pintar a saudade, Mas nunca a separação! Abraços da família 

COLORADA. 

+28-3 

5- Cadê as homenagens à noiva? Já sei! Era humana, mas não famosa. Lamentável... 

+20-10 

6- Meus sentimentos as famílias! Mas, essa exposição toda da mídia já está sendo um 

saco! Nada contra quem é fã. Mas, é um exagero... Sensacionalismo puro! Não vejo 
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mais condescendência com a morte do rapaz e da garota (que por sinal, nem parece que 

ela morreu também). 

+11-15 

7- Brasileiro o povo mais coprofágico do universo!!!!! 

+9-13 

8- E a namorada que zidane, não é mesmo? 

+3-11 

9- Engraçado é que o Fernando Brant morreu semana passada e não teve 1% de 

repercussão que a morte desse camarada. Para os ignorantes de plantão (maioria) vão 

pesquisar a relevância do trabalho de um e de outro para a musica brasileira. Nesse país 

até os "ídolos" são um lixo... 

+8-22 

10- Nada 

+3-17 

11- Com todo o respeito, mas a adoração a esta perda, está sendo maior do que a do 

próprio Jesus Cristo! Que exagero! 

+13-28 

12- Motorista ASSASSINO. 

+4-35 

13- O mais engraçado eh q morre um sertanejo com poucos anos de estrada e fazem 

todo esse estrondo mais nao vi nenhuma nota sobre o falecimento de um icone das 

tradições gaúchas NICO FAGUNDES esse sim tem historia mais eh isso ai a globo so 

vende porcaria 

+8-44 

a- Verdade rubens.... 

+1-4 

14- Em um país que MCs são celebridades, BBBs são ídolos, qualquer um é conhecido. 

Mesmo assim, nunca tinha ouvido falar dessa dupla. 

+9-55 
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a- Edilson Martins bom dia. Não era dupla. Cristiano Araújo é um cantor e não dupla. 

Carreira solo. 

+13-0 

b- Provavelmente se NUNCA ouvir falar do Cristiano é porque não ouve sertanejo, para 

nós que somos APAIXONADOS pela musica Sertaneja, conhecíamos e admirávamos 

ele por ser um jovem tão talentoso,humilde e sorridente,um excelente cantor, 

considerado uns dos 5 melhores cantores sertanejos do momento, se você não é fã 

poderia pelo menos respeitar esse momento muito triste para nós. 

+6-0 

15- Não conheci essa dupla cristiano &amp; araujo. Mas, que descansem em paz. 

+14-72 

a- Ta de sacanagem so pode kkkkkkkkkkkkkkkkk! dupla é ? 

+0-1 

16- Engraçado Fernando Brant um gênio da musica morre e ninguém dá esta 

cobertura,nenhum canal falou de forma decente sobre a linda carreira dele,colocaram 

umas notinhas ...agora um desconhecido morre e vira um show da mídia.Este cantor era 

mais conhecido em Goiás,e alguns poucos lugares,no mais um desconhecido.Acho que 

falta um pouco de bom senso e equilíbrio no jornalismo,deixam de falar da importância 

de quem produz coisas de qualidade pra dar tanto espaço pra quem produz o arroz com 

feijão.Este país caminha do buraco pra lama mesmo... 

+25-112 

a- Cara! Pensei a mesma coisa... Até comentei isso antes de ler o seu comentário. O 

Brasil me dá asco com esse tipo de atitude!!!! O pior são as pessoas ainda clicarem no 

"dedinho pra baixo" no seu comentário, só mostra o quanto o Brasileiro é 

coprofágico!!!! 

+2-10 

 

30) 10h30 Corpo de Cristiano Araújo é levado para em cortejo até cemitério, 

em Goiânia 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO 
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Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/corpo-de-cristiano-araujo-e-levado-

em-cortejo-ate-cemiterio-em-goiania.html 

Sete comentários. 

1-O corpo dela tinha que ser levado junto com o dele e ser enterrados juntos. 

+186-12 

a- Concordo 

+8-0 

b- Concordo...Não sei porque levaram separados '-' 

+5-0 

2- Que a morte dele não seja em vão e a todos nós fique o alerta o cinto de segurança 

salva vidas. Que Deus console as famílias e os guarde. 

+78-8 

3- Há milhares e milhares precisando saber no mundo que Deus nos deu, pra depois não 

duvidar que ele exista. Que Deus tenha misericórdia do pai desse rapaz! 

+84-21 

a- Respeite a dor do pai do rapaz... deixe-o em paz na revolta dele! Essa duvida q o 

conforta... 

+14-1 

4- Pra morrer basta estar vivo. 

+67-9 

5- Ninguém sabe o dia certo de partir... Por isso temos que estar preparados. 

+35-5 

6- A natureza sendo natureza,seguindo seu curso. 

+15-9 

7- Quem era mesmo ele? quando vi essas fotos pensei que fosse um policial ou algo do 

tipo que fez algo importante para o Brasil. ai fui pesquisar e vi que era só um contar 

sertanejo que fez sucesso com um musica. more policias todos os dias e nunca vi isso 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/corpo-de-cristiano-araujo-e-levado-em-cortejo-ate-cemiterio-em-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/corpo-de-cristiano-araujo-e-levado-em-cortejo-ate-cemiterio-em-goiania.html
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ser feito para um deles que dão a vida para nos proteger e só recebe em troca uma 

estatística de mais um policial moto por traficante. isso é um absurdo. 

+31-132 

a- Vc é muito analfabeto e deve só conhecer músicas na boquinha da garrafa 

+18-4 

b- Ele está no coração de todos nós, que sentimos a morte dele. Ele tem importância pra 

nós. 

+8-1 

c- O João Nascimento é analfabeto, só porque disse que todos os dias morrem policiais 

e ninguém dá a menor atenção para isso? Hummm, sabichão, doutor em letras... estou 

impressionado com sapiência na boquinha da garrafa!! Não duvido que ele esteja no 

coração de alguns que aprenderam a ama-lo, todavia, ele não tirou nem pôs na vida de 

quem não teve contato nenhum com ele, já um bom policial que salva a vida de 

qualquer pessoa, que prende um "meliante", esse se torna herói; deveria ser lembrado 

com honras!! 

+0-1 

31) 11h57 Corpo de cantor Cristiano Araújo é enterrado em Goiânia 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO – Sílvio Túlio e Fernanda Borges 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/corpo-do-cantor-sertanejo-cristiano-

araujo-e-enterrado-em-goiania.html 

1007 comentários. 

1-Ainda bem que meu ídolo é imortal: Jesus Cristo. 

+563-82 

a- Quem crê em JESUS CRISTO nunca morrerá 

+25-10 

b- kkkkkkkkkk falou, imortal. 

+7-18 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/corpo-do-cantor-sertanejo-cristiano-araujo-e-enterrado-em-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/corpo-do-cantor-sertanejo-cristiano-araujo-e-enterrado-em-goiania.html
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c- Concordo...pois para ir a um culto,uma missa muitos não vão para um enterro de um 

artista vão 2,3 mil pessoas 

+18-9 

d- Jesus? Aquele presunto que foi roubado pelos seus discípulos? 

+5-32 

e- É imortal mesmo, algo que não existi é sempre imortal na cabeça de hipócritas! 

+11-20 

f- Gente mais respeito, não coloquem o nome de Jesus em vão. 

+9-11 

g- Concordo se todos fizessem isso com Jesus ! Mas poucos reconhecem o que Ele fez 

por nós ! 

+12-3 

h- Então fábio a salvação é individual... no juízo final isso será cobrado de quem 

idolatrou outros Deuses. e essas pessoas que não reconhecem pagarão. 

+8-6 

i- É Patrick mas um dia seu joelho vai ter que se dobrar para essa pessoa que vc fala que 

não existe ! 

+8-3 

j- Tá bom hipócrita! 

+1-8 

k- Viva a sacolinha!!!! Viva os 10%. 

+4-5 

l- Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. 1 Coríntios 10:14. 

+4-2 

m- Viva GOKU ! MEU SALVADAR SUPREMO, REI DOS CEUS 

+8-30 

n- Fabio Senne Por mim, o seu jesus NÃO fez NADA. 

+4-44 
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2- A pior parte é a do enterro, você sabe que nunca mais irá ver aquela pessoa :( 

Infelizmente perdemos mais um anjo :( Vai com Deus, que a Allana continue cuidado 

de você dai de cima junto ao nosso Pai. 

+273-39 

a- A pior parte é a volta pra casa ! 

+16-2 

b- Irá ver = Verá 

+3-15 

3- Boa Tarde, G1 vocês um site bem conceituado poderia ajudar fazer uma campanha 

para punir os funcionários que filmaram o embalsamento do Cristiano Araujo, uma falta 

de respeito ao próximo. Recebi um vídeo através do watts zap a mulher e o homem 

mostra os detalhes e eles ainda mostram o rosto deles mesmo então vai ser fácil 

identifica los. Vamos pedir as pessoas que não compartilhe uma barbaridade dessa, 

fiquei chocada meu coração doe de vê quanto as pessoas não tem amor no coração 

porque quem faz isso são monstros. Que Deus conforte a famílias das vitimas. 

+251-23 

a- É falso, é gentalha com imagens de outros corpos. 

+4-1 

b- O termo técnico watt corresponde à produção de potência elétrica. Em inglês, de uso 

geral, zap (substantivo) é picante, pontapé, ou uma força poderosa, portanto, a Sra. 

Leilane recebeu um "Pontapé de Potência" com um vídeo...desconheço completamente 

este processo. Alguém explica? 

+1-14 

c- A verdade é que ninguém respeita mais ninguém. Achei um absurdo também essa 

situação. Nessas horas que a gente ver o quão maldosas são algumas pessoas hoje em 

dia. 

+10-0 

d- Isso acontece com anônimos mas só causa indignação quando tem famoso 

envolvido... 

+3-2 
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e- Achei muita falta de respeito com a família. 

+7-0 

f- Fluratos é lógico! Se é famoso a repercussão é maior! É cada "jênio" que aparece 

aqui... 

+1-1 

g- Marcos Vinicius não estou falando da divulgação e nem da repercussão seu @nimal, 

falo do que as pessoas sentem, esse tipo de vídeo com anônimos toda hora aparece pelo 

facebook e ninguém fica indignado. 

+0-0 

 

4- O pior é o povo no sepultamento gritando "deixa a gente ver". Não respeitam nem a 

presença da família 

+178-12 

a- A família sempre quis que ele fosse "visto". Então que não venha querer privacidade 

agora! 

+32-0 

b- Explorador Trevas o velório foi aberto para todos. O sepultamento é a última 

despedida da família, não é momento pra ficar um bando de curiosos em cima do 

caixão. E privacidade não tem nada a ver com fama. A pessoa pode ser famosa no 

trabalho e mesmo assim querer privacidade na vida pessoal. 

+4-0 

5- Fico de cara com esse povo que faz esses comentários lixosss, vcs só podem ser ateus 

pra não ter nenhum temor e pagar por conta dessas linguas venenosas, bando de 

recalcados, invejosos, respeitem a dor alheia SEUS ABUTRES, ninguem sabe o dia de 

amanhã e qualquer um de vcs podem passar uma dor dessas!!!!!!!!!!! 

+173-18 

a- ZZZZZzzzzzzZZZZzzzzzz 

+1-0 
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b- Comece olhando para o nome de usuário das pessoas que fazem comentários lixo...Já 

vai dar para ter uma noção nas pessoas. 

+0-0 

c- Sai dai pagapau desse lixo 

+0-1 

6- Quando começa a jogar terra é o fim. é a pior parte. 

+139-8 

7- Descanse em paz Cristiano e Allana, dois jovens.Cristiano um cara talentoso, 

humilde, dos melhores cantores de sertanejo da atualidade, tua música vai ta pra sempre 

presente na vida das pessoas e dos fãs ! E Allana, uma moça linda, com uma vida toda 

pela frente, cheia de sonhos.. Que estejam em paz, e que Deus conforte o coração de 

todos os familiares e amigos, e que tenha miséricordia de todos esses "palhaços" que 

comentam bobagens e brincam pela morte dos dois ! 

+134-9 

a- ZZZZzzzzzzzzzzzZzzzzzzzzzzZZZZZZZZZZZ 

+1-7 

b- Bararabab brabreabeb isso é música? escuta MPB 

+2-5 

c- Lamento a hipocrisia e a falta de educação dessas pessoas que não respeitam a morte 

do próximo, não importa se era rico, pobre, preto, branco.. 

+2-0 

8- Dane-se se ele canta sertanejo, pagode, rock, gospel, a questão não é essa pô!! Uma 

emissora está dando cobertura do falecimento de um cantor, ocasionado por uma 

tragédia. Se vc não gosta da repercussão dada à ele, muda de site, muda de canal, e para 

de vomitar todas essas coisas horríveis através dos comentários. Obrigada! 

+125-15 

a- Me obrigue 

+4-9 
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b- Luna estão explorando uma tragedia de uma forma horrenda, pessoas que estiveram 

uma unica vez com o cara estão tirando proveito para bancar uma de amiguinho, é feio 

isso. Isso é tipico de programas sensacionalista tipo Sonia Abrão e cia, mas vindo da 

Globo é preocupante, mais de 95% das pessoas do Brasil nem sabe quem é esse cara, no 

máximo ouviram o bará, beré por causa da novela. FATO! 

+3-3 

9- Antes de postar, pense, pense, pense. Cristiano poderia ser o seu vizinho querido, o 

seu filho querido, seu irmão querido. Pode acontecer com qualquer um de nós o que 

aconteceu com esse moço. Se ele era famoso, bonito, rico e talentoso é uma coisa. Mas 

acima de tudo respeitem, pois acima de tudo é mais um ser humano vitima do 

inesperado. Não faça de sua incompetência e inveja, motivo para tripudiar em cima de 

alguém que só queria o que todos nós queremos, fama , dinheiro e vida boa. 

+116-16 

a- EU NÃO PRECISO DE FAMA! 

+1-0 

10- Fico impressionado com pode existir tanta gente amargurada,mal amada nesse 

mundo. Isso é gente carente, que nunca teve afeto, carinho e um pai e uma mãe pra dar 

amor e ensinar a amar o próximo.E principalmente não conhece o amor de Deus! Que 

Deus tenha misericórdia de vocês,pessoas amarguradas e sem amor e respeito ao 

próximo 

+107-10 

a- Bem dessa , sempre tem uns mau educado nesse mundo sem amor algum , se não 

gosta não comente . 

+2-1 

b- Não é questão de gostar ou não gostar, é questionar o porque tamanha comoção e 

cobertura principalmente pela GLOBO nunca feita antes, nem mesmo com pessoas 

realmente famosas e relevantes... esse era só mais um cantorzinho de sertanejo, dentre 

tantos que infestam o país, que grande parte da população nem conhecia direito! 

+26 

c- Aplausos, certíssima! 

+2-0 
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d- Tem gente morrendo de fome sendo vitimas ai a fora gente humilde ngm fala kd, 

tudo alienado pela midia esse povo, só que da valor aonde tem glamor e dinheiro 

+1-1 

e- Era mais um cantorzinho de sertanejo, mas era gente seu animal!! Por que gente é 

que você não é, as pessoas tem compaixão com o próximo pelo menos deveriam ter 

+2-0 

11- Vejo as pessoas aqui falando sobre salvação, isso é papo de alienado. Veja a 

imensidão do universo e toda grandeza de infinitas possibilidades que nos cercam. 

Natural que para cada ação exista uma reação, são as regras da vida. Se o pai do cara 

questionou a existência de Deus foi em em um momento conturbado e difícil que 

ninguém aqui quer passar. Ai vem um comedor de feijão falar sobre salvação, o ser 

humano se acha no direito de dizer: fulano vai ser salvo, sicrano não. Absurdo a 

prepotência de alguns. O dia em que o homem souber o que realmente é Deus, todos 

esses mitos cairão. 

+108-18 

a- Querido, ninguém se acha no direito de dizer quem vai ser salvo ou não. Quando 

falamos em salvação, simplesmente estamos anunciando o Evangelho da salvação em 

Jesus Cristo, este sim, Único com poder para salvar todo aquele que confia Nele para 

ser salvo, porque é o Filho de Deus que morreu na cruz por todo o mundo. E tudo isto 

nos é ordenado por Ele mesmo, segundo as Escrituras. Agora, você e todo o mundo tem 

o livre arbítrio para escolher acreditar ou não na Bíblia e no Filho de Deus. Ele mesmo, 

sendo o próprio Deus, não obriga ninguém a isto. Alienação? prepotência? cedo ou 

tarde você vê. 

+5-4 

b- "O que realmente é Deus" ... Aff Deus não é o que, mas sim QUEM ! 

+1-0 

c- Charles Luciano: "o que realmente é Deus"... aff,... Deus não é o que, mas sim 

QUEM ! Ele é uma pessoa e não um objeto. Ele é nosso Pai. 

+2-1 

d- E você Camila, o que realmente és ? 

+1-0 
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e- As pessoas acham que Deus é um ditador, que se preocupa ate com pequenas 

palavras. Deus não é uma pessoa e nem um objeto... ele é infinitamente maior que isso. 

Marcia, se vc se ofendeu com a MINHA opinião entregue a Deus, Camila, não seja tão 

detalhista, um dia perceberás que não vale a pena. A bíblia e seus evangelhos foram 

escritos pelo homem, muito do que se lê corresponde a verdade, partes foram impostas 

para acalmar os ânimos das massas mais exaltadas da época. Se soubéssemos ao pé da 

letra o que Jesus realmente disse, não existiria as religiões e todo ódio e guerras que 

com sigo trazem 

+4-0 

12- Acabei de ver um vídeo chocante sobre uma suposta autópsia de Cristiano Araújo 

parece bem verídico estou chocado abismado diante de tamanho desrespeito do corpo 

do cantor não bastasse a dor de toda família pela perda agora ter que passar por mais 

isso se for realmente verdade os culpados terão que pagar 

+91-4 

 

a- Chegou um vídeo aqui para mim pelo watzapp, cara e chocante não tive coragem de 

ver com Preto pois estavam tirando os órgãos de dentro dele o vídeo sem corte e ainda 

os profissionais são filmado fazendo charme meu DEUS 

+1-0 

b- Eu nao curto o estilo de musica que ele cantava e nao critico. Mas eu achei uma 

tremenda falta de sensibiliade com o ser humano, e com a familia dele ao gravar a 

preparação do corpo e ficar espalhando na internet. A pessoa que gravou e a que espalha 

nao vale nem a bosta que caga. 

+4-0 

13- Tantas pessoas comentando que nunca ouviram falar de Cristiano Araújo, mas agora 

já o conheceram e viram o quanto ele era especial e humilde, para ter uma cobertura da 

imprensa desta grandiosidade não é para qualquer um. Garanto que se fosse a morte de 

um desses idiotas que estão falando mal do cara, não receberiam nem uma nota no 

jornal mortuário 

+102-18 

a- Pessoas querendo pagar de cult!Lógico que ouviram!A menos que essas pessoas 

nunca tenham ido a um bom churrasco, nunca tenham feito uma festa boa, não tenham 
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ouvido uma rádio ligada no interior de uma loja, não tenham visto televisão nos últimos 

dois anos.Podem até não curtir, mas desconhecer por completo? Ou está mentindo ou é 

um pobre alienado. 

+9-1 

14- Sinto pelas famílias que além de perder seus entes queridos, ainda tem que ver a 

mídia fazer todo esse sensacionalismo. A mídia é hipócrita, para que fazer esse alvoroço 

todo. E ainda por cima tem um vídeo rolando no whats da autopsia dele, palhaçada nao 

? 

+85-7 

a- Verdade . As pessoas estão cada vez mais cruéis .. 

+1-0 

b- Não era da autopsia, era do preparo do corpo pro velório 

+0-0 

15- Meus Deus! Por incrível que pareça, eu ainda fico chocada com o tamanho do 

EGOÍSMO/ INDIVIDUALISMO das pessoas, é assustador determinados comentário 

que pude ler aqui. :( 

+80-4 

a- Individualismo é sair correndo pelas rodovias achando que é dono delas (não era ele 

o motorista, mas certo que ele permitia). Sempre triste alguem morrer assim, mas por 

outro lado, ainda bem que não acertou carro de ninguem que estava andando na boa na 

rodovia... 

+5-2 

b- Skyfall 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

+1-2 

16- Pessoas pobres de espírito e invejosas são assim mesmo, não consegue vencer na 

vida, e quando não consegue tomar aquilo que os outros tem, ficam com essa história de 

que não conheço, ficam de mimimimi. 

+89-15 
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a- Concordo joão! ridículo pessoas assim. não conseguem admitir que o cara era 

talentoso. orem pela família em vez de fingir que não o conhecem. 

+4-0 

b- Mariah Alice, eu gosto de sertanejo, mas é um sertanejo mais antigo, mas não é por 

isso que vamos desejar o mal para os falecidos e suas famílias. E por gostar de 

sertanejo, se morrer um cantor de funk eu não vou desejar mal para eles. 

+4-0 

c- Verdade, mesmo que não seja o tipo de música ou cantor que a pessoa goste é uma 

vida que se foi que deve ser pensado, são muitos comentários que vi maldosos. 

+4-0 

d- "PISSOIS PROBIS DI ESPIRITI" Q omo. 

+1-0 

e- Cara, mas sinceramente eu não conhecia mesmo. Porém, que Deus conforte sua 

família. 

+0-0 

16- E impressionante a quantidade de comentários maldosos que a gente ler por aqui. 

pra essas pessoas que só querem chamar atenção tem que ser ignorados, deixem esses 

caras falarem sozinho, não dêem mídia a essas pessoas que eles vão se sentir ignorados 

e vão deixar de digitar bobagem. 

+74-5 

a- Sabe o significado de direito de opinião e liberdade de expressão?! Então são dois 

conceitos que todo cidadão tem o DIREITO de exercer ainda nesse país... 

+0-7 

17- Independentemente se ele era famoso ou não , isso não importa , ele era uma pessoa 

, com coração e sentimentos . Quanta imoralidades as pessoas estão hoje 

+68-1 

18- Totalmente desnecessário alguns comentários, se houve cobertura é porque o rapaz 

foi bom, da forma dele e na visão de quem gosta desse estilo musical, se não é do seu 

gosto, guarde, pois esse desrespeito está sendo mais chocante que a própria morte do 
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canto. Ser SOLIDÁRIO também é entender a dor do próximo também faz parte do 

respeito e caráter. 

+67-6 

19- Pessoas assim são lembradas pelo o que fez trazendo alegria pra todos nos com as 

suas músicas infelizmente aconteceu essa fatalidade mais sempre será lembrado por 

suas musicas valeu por tudo descanse em paz vai com deus que deus ilumine os seus 

caminhos valeu Cristiano....... 

+65-5 

a- Filipe, Deus se escreve com letra maiúscula, presta atenção. 

+0-1 

20- SENDO ATEU OU NÃO ATEU..... UM DIA ESTAREMOS NESTE TRIBUNAL 

DE DEUS. OBS: ENQUANTO A VIDA... À ESPERANÇA PARA TODOS 

AQUELES QUE ACEITAREM O SENHOR JESUS CRISTO EM SEU CORAÇÃO E 

SE ARREPENDEREM DOS SEUS ATOS. SENDO BATIZADOS EM NOME DO 

PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. O GRANDE DIA DO SENHOR JESUS 

CRISTO SE APROXIMA!!! 

+69-9 

a- AMEM, DISSE TUDO .... E ELE ESTA VOLTANDO ! 

+2-1 

b- Renato melhor comentario likes eterno pra vc mta paz . SÒ o Senhor JESUS salva ele 

é o caminho e a verdade quem cre no nome dele nunca morrerá 

+1-0 

32) 13h46 Site de Cristiano Araújo fica fora do ar após morte do cantor 

Editoria Tecnologia e Games / Do G1, em São Paulo 

Título com alteração: “Site de Cristiano Araújo fica fora do ar em luto pela morte do 

cantor”. 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/06/site-de-cristiano-araujo-fica-fora-do-ar-

em-luto-pela-morte-do-cantor.html 

10 comentários. 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/06/site-de-cristiano-araujo-fica-fora-do-ar-em-luto-pela-morte-do-cantor.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/06/site-de-cristiano-araujo-fica-fora-do-ar-em-luto-pela-morte-do-cantor.html
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1-Vai com Deus amigo!!!! só nos resta forças para superar esta perda. que deus conforte 

o coração dos familiares. 

+77-4 

2- Choque. 

+47-3 

3- Espero que os Espíritos de Luz os recebam com todo carinho e amor. Desejo muitas 

felicidades para os dois lá no mundo da verdade! 

+47-7 

4- Que Deus possa confortar os corações de todas as famílias envolvidas nessa 

fatalidade,e procurar culpados nessas horas só traz,tristeza para todos,e nada vai trazer o 

rapaz e nem a moça de volta,os envolvidos tem que se aproximar para que juntos 

consigam enfrentar essa triste realidade que envolveu todos meus sentimentos. 

+31-1 

5- Que deus tenha misericórdia da alma dele, não o conhecia mais desejo uma vida 

melhor que agora, fica com deus cara, boa sorte! 

+28-0 

6- O site não está fora do ar. ele está no ar mas com o background preto e sem conteúdo 

só isso. alem de uma notícia completamente inútil e desnecessária está errada. 

+41-16 

7- Cont.. Fiquei super inquieta com a imagem dele me passou uma aflição, dor, peso e 

certa melancolia, sentimentos muito estranho. Eu não tenho esse tipo de atitude e reação 

quando eu estou num canal não fico tirando e mudando naquele dia aconteceu isso todo 

momento tava no palco. Sabe único momento ele mudava o astral dele quando o 

apresentador falou canta Cristiano Araújo ele mudava completamente. Só posso dizer a 

ele sua família e da sua namorada Allana e sua família tbm que Deus conforte esses pais 

e que eles estejam em um bom lugar em paz. 

+18-4 

8- Hare krishna hare rama hare hare 

+2-2 
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9- Muito lamentável uma tragédia um cantor tava ascensão na sua carreira. Eu conhecia 

a música dele "barababá" não conhecia a figura do Cristiano. Fiquei sabendo sobre o 

mesmo em março desse ano esteve no domingo show foi fazer uma surpresa para um fã 

mirim dele chamado Pedro Evandro faça uma ideia esse menino deve tá arrasado. Vou 

relatar algo aqui eu notei no dia tava no programa me passou uma sensação estranha ao 

mesmo tempo via alegria existia uma tristeza não sei explicar. Algo meio sombrio 

pairava nele eu lembro tava de colete preto. Mudei de canal até levei bronca da minha 

mãe.cont 

+10-22 

a- Só é tragédia porque ele erá cantor famoso.... fim do mundo mesmo. 

+1-12 

b- Meu amigo é uma tragédia sim independente de ser famoso ou anônimo. Dois jovens 

ele com 29 anos e namorada com 19 anos muito precoce e triste a partida dele vítimas 

de um grave acidente de carro. 

+19-1 

10- Ontem morreu mais uma dona Maria, esperando o atendimento no SUS. Um Senhor 

João, esperando um transplante que nunca chegou. Um adolescente nóia trocando tiros 

com a polícia. um pai de família que estava voltando para casa e foi vítima de assalto. 

OOOpssss esqueci.. só artista vira notícia... O resto só vira estatística. 

+96-139 

a- Já pensou se tivesse noticia pra cada morto do país? ia ter noticia pra caramba 

+22-1 

b- A alegria do mundo é passageira! Cada um dará conta diante de Deus segundo suas 

obras. Aquele que ama o mundo o maor do pai não esta nele 

+14-0 

c- Larga de ser trouxa... o cara era famoso... tem que falar msm 

+7-3 

d- Isso ele era famoso mais nem por isso e menos importante do que a dona maria e o sr 

joao e que simplismente ele era conhecido pelo brasil inteiro saiba separar as coisas 
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amigo 

+18-8 

e- Pra mim não era mais importante que qualquer um de vocês. Não menosprezando ele. 

+8-13 

33) 15h25 ‘Ele tinha o dom’, diz 1º professor musical do cantor Cristiano 

Araújo 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO – Sílvio Túlio 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/ele-tinha-o-dom-diz-1-professor-

musical-do-cantor-cristiano-araujo.html 

10 comentários. 

1-Único sertanejo que considero música de verdade é sertanejo caipira de raiz. 

+23-15 

2- Sertanejo no Brasil tá ruim, bom o mesmo é o Rock, que todo dia cria uma melodia 

nova. Toca Raul! Vai em paz Cristiano Araújo, vc levou alegria! 

+10-2 

3- Perdemos um grande cantor, um ser humano encantador. ainda bem que os que amam 

Cristiano são a maioria, o RESTO são so RESTOOO. 

+5-0 

4- Puts , já vi que cada um vai querer tirar uma casquinha dessa tragedia... 

+8-6 

a- Pior que nem deve ser isso, é a só a Globo urubuzando procurando reportagem 

+1-0 

5- Uma boa reflexão para artistas do mesmo gênero e fãs: A vida é tão efêmera, então 

por que dar valor a coisas materiais? Ex: tirar onda com Camaro Amarelo, etc...? 

+2-2 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/ele-tinha-o-dom-diz-1-professor-musical-do-cantor-cristiano-araujo.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/ele-tinha-o-dom-diz-1-professor-musical-do-cantor-cristiano-araujo.html
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6- Dom sim ! meu caro amigo (Bem espiritual proporcionado por Deus) ele só não 

soube usar . 

+0-1 

7- SENHOR perdoa esses MACACOS BRASILEIROS! Pois eles são PRIMATAS e 

não sabem o que fazem (diz).... 

+15-20 

8- Uma perda lra música sertaneja e uma vitória pra cultura brasileira 

-2+7 

9- "Dom"? procurei até no dicionário para ver se tinham mudado a definição dessa 

palavra, mas não. 

+0-14 

10- Cantava nada, não é pq morreu que passou a ser um bom cantor. 

+16-66 

a- Sua avó cantava muito 

+2-3 

b- Já ouviu falar numa coisa chamada gosto? 

+0-1 

c- Qem chamou? 

+0-0 

d- Fiz p vc? Comentei em cima de um comentário seu? Nooops então mais uma vez 

quem chamou? Acho que se ele não tivesse "HABILIDADE" não chegaria onde 

chegou.. No mínimo vc é um musiquinho de garagem recalcado, chora boy! 

+2-0 

e- Cantorzinho de garagem recalcado !!! Chora Boy! 

+1-5 

34) 16h06 Cristiano Araújo cantou música nova pela primeira vez no último 

show 

Editoria Sergipe – São João 2015 / Do G1 SE – Fredson Navarro 
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Título com alteração: “Cristiano Araújo cantou música nove ‘Balada Prime’ em último 

show”. 

http://g1.globo.com/se/sergipe/sao-joao/2015/noticia/2015/06/cristiano-araujo-cantou-

musica-nova-balada-prime-no-ultimo-show.html 

Comentários fechados. 

35) 17h55 Motorista e empresário de Cristiano Araújo deixam UTI, em Goiânia 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO – Vitor Santana  

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/motorista-e-empresario-de-cristiano-

araujo-deixam-uti-em-goiania.html 

12 comentários. 

1-Nem na maca o empresário deixa de usar óculos escuros? Quer parecer o "empresário 

bonitinho" até numa circunstância tão infeliz quanto essa, onde morreram duas pessoas? 

É o materialismo impregnado até o último vestígio de de DNA mesmo. 

+98-41 

a- O cara ficou um dia inteiro dentro de um hospital, é normal ao sair a luz do sol na 

cara incomodar. E se o cara ta usando só por estilo, não é problema seu!! 

+12-22 

b- Marcelo, comentário de gay não vale. Além do que ele usou óculos escuro logo em 

seguida o acidente. 

+12-11 

c- O cara usa o que quiser na hora que quiser! 

+7-8 

d- Borges Reis Então vão ter que tirar o seu comentário daqui, porque quem ta 

reparando no que o cara ta vestindo ao invés de prestar atenção na matéria é você e não 

eu!! 

+6-4 

http://g1.globo.com/se/sergipe/sao-joao/2015/noticia/2015/06/cristiano-araujo-cantou-musica-nova-balada-prime-no-ultimo-show.html
http://g1.globo.com/se/sergipe/sao-joao/2015/noticia/2015/06/cristiano-araujo-cantou-musica-nova-balada-prime-no-ultimo-show.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/motorista-e-empresario-de-cristiano-araujo-deixam-uti-em-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/motorista-e-empresario-de-cristiano-araujo-deixam-uti-em-goiania.html
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e- Marcelo, Uhum, sei sei. Foi eu quem disse "só por estilo" Que eu saiba que acha 

homem estiloso é mulher o gay. E você se enquadra perfeitamente na segunda 

categoria! 

+0-0 

f- Borges Reis não disse que o cara tem um estilo da hora, disse que ele pode ta usando 

por ser o estilo dele. Interpretação de texto faz falta pra você!! 

+0-0 

g- E dizer "Uhum, sei sei" que é bem macho né!! 

+0-0 

h- Marcelo, Cara, você é gay. 

+0-0 

2- "Cantos" e namorada morreram no acidente? é isso mesmo G1? 

+22-5 

a- Voce é perfeito?é isso mesmo? 

+2-1 

b- KKKKK 

+0-0 

3- SUVs e pick-ups de cabine dupla dão uma falsa segurança de serem totalmente 

seguros e indestrutíveis. Com motores potentes, motoristas dirigindo no alto e 

carrocerias grandes a condução parece plenamente segura e sem riscos 

+15-0 

4- Acabou a mamata , patrão morreu e mais 2 desempregados , fato , tinham do bom e 

do melhor , deveria se achar um deus , pois o carrinho custa 500 mil , e não corre , voa . 

+14-5 

5- É TRISTE...EU NÃO ERA FÃ E MUITO MENOS OUVIA AS MUSICAS QUE 

ELE CANTAVA, MAS É UM SER HUMANO, TENHO PENA QUE TENHA 

MORRIDO DE FORMA FATAL E JOVEM... 

+7-1 

6- QUANDO CAIR A FICHA VAO FICAR TRAUMATIZADOS.. 
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+6-1 

7- Nesta hora lembrei de tantos outros artistas que morreram na estrada: Francisco 

Alves, Gonzaguinha, Claudinho 

+6-1 

8- Cristiano Araújo vai fazer falta!! Tenta gente ruim para ir primeiro.. 

+4-1 

9- O pneu traseiro estourou ou estourou no impacto não sabemos mas se estorou durante 

o trajeto eles estavam em alta velocidade porque a 60 70 kmh não poderia ser fatal... 

+2-0 

10- Rapaz primeiramente esses carros ai de luxo deveria ter dispositivo de quem está no 

veiculo se não utilizar o cinto de segurança o veiculo não sai do lugar ... o motorista ao 

invês de alertar não é tanta culpa que não vou nem citar todas 

+0-0 

11- Está na cara que isso foi olho gordo, algum invejoso causou isso. Inveja literalmente 

mata 

+4-8 

12- Abaixo do titulo da matéria tem um erro, esta escrito cantos, onde deveria estar 

escrito cantor.....G1 verifique o erro para poder solucioná-lo....espero ter ajudado. 

+2-10 

36) 18h42 Advogados vão apurar imagens de Cristiano Araújo feitas após 

morte 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO – Sílvio Túlio 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/advogados-vao-apurar-imagens-de-

cristiano-araujo-feitas-apos-morte.html 

146 comentários. 

1-Eu vi o vídeo e achei uma falta de respeito muito grande com os FAMILIARES dele, 

deve punir tanto o médico que autorizou quanto a mulher que filmou Cristiano Araújo. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/advogados-vao-apurar-imagens-de-cristiano-araujo-feitas-apos-morte.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/advogados-vao-apurar-imagens-de-cristiano-araujo-feitas-apos-morte.html
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+332-22 

a- LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUERIDA, SÓ O QUE TENHO A DIZER. 

+6-34 

b- Tem gente hipócrita aqui, dizendo que viu o vídeo e que é uma tremenda falta de 

respeito com o morto etc... Falta de respeito foi vc ter visto! Se viu é porque teve 

curiosidade em ver o corpo aberto do cantor. Vc não deveria ter visto, aí sim teria 

crédito pra falar. Quem viu deve deixar de ser hipócrita e faltou com respeito do mesmo 

jeito. 

+45-9 

c- Concordo plenamente com vc Fernando 

+15-7 

d- Vocês só podem ser burros. No whatsapp, a gente acaba recebendo o vídeo em 

grupos, nem avisam do que se trata, e a gente acaba baixando sem saber. Nem todo 

mundo que viu é porque procurou. É desumano quen filmou e procura pra ver. 

+20-2 

e- Baixando sem saber ? This one takes the cake 

+3-3 

f- Eu vi, mas achei um absurdo quem filmou. 

+0-1 

2- Tem gente hipócrita aqui, dizendo que viu o vídeo e que é uma tremenda falta de 

respeito com o morto etc... Falta de respeito foi vc ter visto! Se viu é porque teve 

curiosidade em ver o corpo aberto do cantor. Vc não deveria ter visto, aí sim teria 

crédito pra falar. Quem viu deve deixar de ser hipócrita e faltou com respeito do mesmo 

jeito! 

+456-150 

a- HIPÓCRITA É QUEM REPASSA E NÃO QUEM VE..ESTÁ ROLANDO NO 

WATHS E AS PESSOAS RECEBEM E NEM SABEM DO QUE SE TRATA AS 

VEZES..E ABREM SEM SABER..ENTÃO NÃO FALE BESTEIRA! 

+38-21 
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b- Nada a ver, se o vídeo não tivesse sido feito eu não teria visto, se eu tivesse no lugar 

da mulher que gravou eu não teria gravado, simples assim. 

+25-12 

c- Hipócritas sim. Seus papa defuntos. 

+13-22 

d- Fernando, vc nem sabe o que fala, é mais um idiota que fala sem pensar. 

+14-10 

e- Paulo Teles , idiota é seu pai que teve a infeliz ideia de se deitar com sua mãe afim de 

lhe procriar. 

+7-14 

f- Todo mundo viu. Quem não viu, pediu pra ver. Povo hipócrita. 99% das pessoas 

queria ver. Não deveriam era ter filmado, tanto é que serão demitidos e achei bem feito. 

Mas se existe, eu quero ver sim. 

+3-12 

g- Eu nem vi e nem pedi pra ver. 

+9-1 

h- Falta de respeito tanto de quem filmou, quanto de quem quer ver, só filmam porque 

sabem que tem gente que não se aguenta de curiosidade, e esquece da ética, da moral e 

do respeito para com o outro. Se não tivesse demanda, não filmariam, então, quem vê 

porque quer,é tão hipócrita e não tem respeito, quanto quem filmou. Eu não vi, e nem 

quero ver, não generalize. 

+12-1 

i- Pois é. E o engraçado é que 99% das pessoas que assistiram, mesmo com a desculpa 

de que abriu sem saber do que se tratava, não perdeu a oportunidade de repassar ou 

comentar com alguém conhecido e dizer : "Nossa, olha que absurdo...". Parabéns você 

acabou de contribuir com a divulgação, TAMBÉM. 

+9-1 

j- Fabíulla Nascimento Fale por você eu não vi e com certeza não quero ver, não tenho 

essa curiosidade mórbida! 

+2-0 
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k- Quantos estúpidos ...oque tem se as pessoas viram?existem milhares de videos assim 

pela net..inclusive documentários..se ligue só porque é famosa vão ficar ai dando lição 

de moral seus hipócritas..se fosse um desconhecido ninguém estaria nem ai..se tem um 

responsável,esses são os que produziram o video...vai lá no you tube e da lição de moral 

em cada video que tem igual lá tbm então..hipócritas que querem dar lição de moral..vai 

dar lição de moral lá tbm em todos os documentários ..aliás com certeza pela ignorância 

vcs nunca devem ter visto um documentário..nem sabem do que se trata! 

+6-0 

l- Marilia Vieira Todo mundo aqui quer ser santo. Um monte de gente no Facebook 

postando que foi um absurdo, mas postando o vídeo e imagem. Na verdade divulgam 

com a desculpa q que é um absurdo. Povo hipócrita! 

+0-0 

m- Galera, sem pânico. O Fernando é um daqueles caras que tem uma vida infeliz e 

tenta polemizar, amigo vi o vídeo e isso não me fez hipócrita. Já voce nossa, tenta fazer 

uma tempestade num copo d'agua. As cenas são fortes e lamentáveis, mais assistir e 

concordar são coisas completamente diferentes. Voce é um santo, nunca fez nada de 

errado. Pra cima de mim não parceiro, isso não cola. 

+8-2 

n- Diogo Dias Infeliz é seu pai que teve a infelicidade de lhe procriar. 

+0-4 

3- As pessoas estão doentes nos dias de hoje por whatzapp e demais redes sociais. Tudo 

tem que ser registrado. Esses novos tempos estão uma chatice. Acabou a privacidade, 

acabou a atenção nas conversas em pessoa, acabou os dialogos... Tudo gira em torno do 

celular. 

+312-10 

a- Poucas e sábias palavras, amigo! E a tendência é piorar... 

+13-0 

b- João Silva, pega leve João, me ajuda aí, e pra dá um recado, voce tem q ir na casa da 

pessoa?, sendo q o celular já ajuda muito nisso? pra isso q serve o cel, pra facilitar a 

nossa vida, mas essa tecnologia q vem crescendo, ta tomando conta das pessoas 

+4-0 
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4- Muito bizarro. Tirar foto ou fazer vídeos dos mortos e publicar, descaradamente, na 

internet, é coisa de gente doente mesmo. Tremenda falta de caráter e respeito. A internet 

é maravilhosa quando usada de forma politicamente correta e com o intuito de ajudar e 

propagar o conhecimento, mas quando usada por mentes doentias, dá nisso! Espero que 

essas pessoas sejam descobertas e punidas, porque ninguém merece ter seu corpo 

exposto, principalmente, depois de morto. Fora os familiares e amigos que terão que 

suportar mais essa tristeza. 

+159-10 

a- Brasileiro sendo brasileiro.... infelizmente 

+10-2 

5- Eu vi o vídeo e achei lamentável que as pessoas queiram tanto aparecer que nem 

pensam no desrespeito que estão cometendo. 

+145-11 

a- PARA DE MIMIMI BARATO. VC VIU O VÍDEO PORQUE ----------PROCUROU-

--------- O VÍDEO. VC FOI O CURIOSO MULAMBO. 

+8-3 

6- Completo absurdo, filmar um cadáver dentro de um IML e expor na internet 

comprova que o sistema está falido, deixando de lado se é ou não um famoso, isso é 

caso de Polícia, basta uma consulta no google para ver que existem outros vídeos 

supostamente feitos na mesma instituição.Que seja investigado e os autores punidos 

com i devido rigor da lei.Meus pêsames à família. 

+124-12 

a- Existe até site de necrofilia e de videos desse tipo. Infelizmente tem doentes que 

gostam de ver isso. 

+1-0 

7- A morte de um Artista é tragédia, a morte de milhões é apenas estatística?!... 

+125-25 

a- SÁBIAS PALAVRAS. 

+2-0 
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b- Kd meu comentário estagiários?, só porque falo q tem 3 esferas da lei investigando 

esse caso, sendo q muitos acidentes de cidadão não se resolve por aí..? e vcs me 

bloqueiam?? 

+0-0 

c- Cidadão comum* 

+2-0 

8- Eu vi o vídeo achei tremenda falta de respeito a funcionaria ainda ironiza o que não 

fazem a raça humana,deveria ser presa. 

+89-6 

9- Que coisa feia não respeitam os familiares eu vi esse video é uma falta de respeito 

com a familia 

+87-4 

10- Falta de respeito terrível, tem que apurar os responsáveis , pessoal ta passando dos 

limites 

+84-2 

11- Senhor! Perdoa! São todos BRASILEIROS! Entenda que eles são MACACOS 

PRIMATAS, ele não sabem o que fazem (diz).. 

+118-41 

a- SOMOS TODOS PRIMATAS. 

+1-0 

b- Com certeza, inclusive eu! Mas eu não sou primata ao contrário de 95% dessa 

população nojenta quem compõem esse país que fede esgoto!! 

+2-4 

c- Leonardo Franco VC É REPTILIANO? 

+2-0 

12-- Lamentável, não dão paz nem depois de morto! Total falta de respeito e de noção, a 

mulher que grava ainda mostra o rosto, achando que é lindo o que ela tá fazendo. 

Lastimável!! 

+82-7 
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13- O vídeo mostra o cara TODO ABERTO e não foi feito no IML? O Homem do 

vídeo pega nos órgãos, coloca um, coloca outro... E a idiota da mulher... Não sei o que 

tem na cabeça, cérebro que não é! Ridículos! Justa causa em todos. Quero ver se fossem 

com os filhos deles... Absurdo 

+82-11 

a- Pesquise sobre Tanatopraxia. E outra, a clínica já assumiu a responsabilidade. 

Portanto NÃO FOI NO IML! 

+12-0 

14- Gravando eles fizeram isso, imaginem o que fazem quando não estão gravando! 

+70-2 

a- Mundo perverso 

+2-0 

15- Infelizmente o nível de educação de grande parte do povo brasileiro ainda é baixo 

demais. O povo so quer saber de aparecer. Brasil é o país das selfies, redes sociais, falta 

de educação e ..... bolsa família. Mas também, ao invés de construir escolas, constrói 

shopping no palácio do planalto. 

+71-5 

16- Tem gente maldita pra tudo mermo né... 

+65-5 

17- Justamente isso, espero que este comentário permaneça, mais deve-se pegar o rosto 

desta duas pessoas que aparecem no vídeo e jogar neles a responsabilidade, quem são? 

nomes? e punir, se eles querem ficar famosos devem procurar outra forma, e não usar 

uma imagem publica para isso, verdadeira falta de respeito, com a vítima e com a 

famila, meu Deus, uma mãe, um pai ver o filho naquelas condições, que paguem por 

isso... 

+55-4 

18- Realmente um fato lamentável e desrespeitoso,mas qualquer ação pra punir os 

envolvidos não farão ele retornar a vida. 

+39-0 
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19- Concordo que filmar pessoas em acidentes, durante autópsias ou enterros (famosa 

ou não) para mera exposição é coisa de pessoas mesquinhas que querem aparecer. 

Pessoas merecedoras de cadeia. Agora para as pessoas que assistem, mesmo com a 

desculpa de que abriram sem saber do que se tratava, E QUE MESMO ASSIM não 

perderam a oportunidade de repassar ou comentar com alguém conhecido: Parabéns 

você acabou de contribuir com a divulgação, TAMBÉM. ESTÁ TÃO ERRADA 

QUANTO QUEM FILMOU. PONTO FINAL. 

+39-2 

20- Hipócritas... a maioria das pessoas assistiram o vídeo, aí depois julgam que é falta 

de respeito...me poupem, a verdade é que a maioria das pessoas gostam de ver mesmo, a 

diferença é que ele era uma pessoa famosa se fosse com um pobre coitado ninguém tava 

dando a mínima, essa é pura verdade!!! Esse é o preço da fama!!! Agora autoridades, 

vamos voltar os olhos para a falta de respeito com os brasileiros ainda vivos, que são 

desrespeitados todos os dias!!! 

+56-20 

37) 20h32 Rodas de carro de Cristiano Araújo não eram originais, diz polícia 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO – Vitor Santana  

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/rodas-de-carro-de-cristiano-araujo-

nao-eram-originais-diz-policia.html 

209 comentários. 

1-A prima do empresário estava dentro do carro? 

+119-9 

a- Tava no porta "mala" 

+17-0 

b- Ah!... 

+5-0 

c- O texto para está confuso, reli para entender. Estagiários do G1. Seria mais fácil de 

entender se escrevesse " A prima de Victor Leonardo, empresário do Cristiano" 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/rodas-de-carro-de-cristiano-araujo-nao-eram-originais-diz-policia.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/rodas-de-carro-de-cristiano-araujo-nao-eram-originais-diz-policia.html
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+16-0 

d- Tb não entendi nada! 

+4-0 

e- É um mais burro que o outro. 

+6-0 

f- Ela estava em outro carro atrás.. 

+2-0 

g- O texto está mal escrito; tive que reler também 

+2-0 

2- Será que se fosse um cidadão comum a polícia estaria tão engajada nesta 

investigação? Quantos acidentes com mortes ocorrem todos os dias, será que existe todo 

esse aparato na apuração dos fatos? A perícia vai indicar se eles estavam ou não de cinto 

de segurança? E se não estavam será que vai culpar o fabricante por permitir que o 

veiculo tráfego e sem que os passageiros utilizem o cinto. Afinal no Brasil, tudo é 

sempre culpa do outro, pois somos um povo que não assume suas responsabilidades e 

deveres. 

+106-10 

3- A minha preocupação agora sobre essa história toda é: esquecerem do motivo da 

morte do casal (o não uso do cinto no banco traseiro), e atribuírem toda a culpa ao que 

provocou o acidente. Acidente todo mundo sofre, mas nem todo mundo morre neles. 

+80-2 

a- O Motivo não foi esse. Um acidente não é causado por um fator apenas na maioria 

dos casos. Mas que o cinto poderia (poderia, talvez!) ter salvado, isso sim. 

+0-0 

b- Mas meu medo é que se torne o motivo. 

+0-0 

4- O erro capital não foi da roda, não foi da velocidade , não foi do motorista , não foi 

da rodovia. Foi dos 2 que estavam sem sinto atrás. Se quem estava na frente e estavam 

usando o cinto sofreram nada grave, quem estava lá atrás cercado de airbag ficariam 
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sem sofrer quase nada a não ser pequenas escoriações. Mas para isso eles deveriam estar 

sentados e com cintos de seguranças afivelados! 

+72-2 

5- Rodovia duplicada, asfalto bom, bem sinalizada! Igual à algumas aqui da minha 

região. Velocidade máxima 110 km\h...Isso eu ando com meu golzinho bola véio por 

aqui. E quase me atropelam todos os dias! Só não o fazem pq me ultrapassam pela pista 

da direita (se fosse pista simples, eu teria que encostar)...Range Rover? Não creio que 

comprem um carro desses pra rodar a 110km\h... 

+65-5 

a- Pista da direita? Ôpa! Errei: pista da esquerda! Se eu andasse a 110 na da direita, 

passavam em cima de mim... 

+8-0 

6- Enterrado com honra militar ? O cara era cantor. Já passou dos limites isso. 

+86-29 

a- Concordo, ridiculo 

+11-0 

7- Falaram que o "motorista" estava dentro da velocidade da rodovia, com um carro 

daquele naquela rodovia naquela reta, conta outra vai!!!!!!, no minimo uns 160k/h 

estava. 

+50-4 

a- Viajei muito nesta estrada, está ótima por sinal, acho difícil que ele estivesse dentro 

do limite 110 

+4-0 

8- Meu Deus ! Jogo do bicho é proibido, mas em vários estados do Brasil... pode. Não 

temos estradas que permitam velocidade superior aos 120 Km, mas produzir aqui, 

importar carros que desenvolvem velocidades superiores aos 300 Km... pode. Cigarro e 

bebidas alcoólicas e refrigerantes, medicamentos, etc matam, mas produzir aqui...pode. 

Com tantas contradições...Resta aos sobreviventes das famílias chorarem... até 

quando??? 

+51-12 
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9- Mesmo se for rodas não originais do veiculo não tem explicação, o cara não vai 

comprar uma range rover sport de 400k e comprar um jogo de rodas em borracharia 

com pneu meia vida pra estourar no primeiro buraco . 

+39-4 

10- Que Deus te abençoe Cristiano e sua namorada. 

+37-3 

11- Quanta baboseira, tem mil fotos das rodas com a logo da fabricante, se trocou era 

por outro produto original, ve se precisa soldar roda em carro quem inventou essa 

asneira não deve saber que pneu fura e tem que por estepe. esse povo acha que tá 

falando de trocar a roda de um fiat uno por uma aro 15 de playboy, acorda imprensa 

urubu! qualquer pessoa que passa ali naquele trecho sabe que a combinação noite-

velocidade é arriscada mesmo pros mais experientes, infelizmente aconteceu o 

pior...descansa em paz cristiano 

+38-6 

12- O cara dirige a 200 por hora e a culpa é da roda que era maior e dava mais 

estabilidade no carro por ser tala larga? Já vão querer proibir colocar roda grande nos 

carros também! 

+56-25 

a- O problema é essa gambiarra de soldar roda, conforme a matéria relatou. 

+4-1 

b- Isso não existe! 

+0-0 

c- Nem precisa de perícia. O Amigo aqui já apontou o motivo com precisão e 

conhecimento. Só tem especialista aqui nos comentários! Eita Brasil! 

+1-1 

 

13- Rodas? acho muito pouco provável que a culpa sejam as rodas, acho que excesso de 

velocidade misturado com cansaço (sono) foi a principal causa desse ocorrido! 

+32-2 



200 
 

14- Entendam, quando o Delegado diz que a roda não é original do carro isso quer dizer 

que o cantor pode ter colocado outras rodas esportivas mais bonitas, isso é normal, um 

amigo meu fez isso na Evoque dele... 

+37-8 

a- Eu acho que esse aro original pertence a BMW M3. 

+0-0 

b- Nossa em isso é normal? Nunca vi carro com rodas esportivas... 

+2-0 

c- Não fica mais bonito, fica mais paraíba, isso sim! 

+2-2 

d- Pode ser normal esteticamente, mas mecanicamente pode mudar muito o 

comportamento do carro na rua. 

+2-0 

15- Fala sério!!!Rodas não originais???!!!Todo mundo sabe qual é o B.O.....ou dormiu 

no volante ou perdeu o controle pq estava a milhão!! 

+29-2 

16- Será que os acidentes que acontecem com um pai de família trabalhador sem ser 

famoso, as investigações são feitas dessa forma. 

+29-2 

17- Falta de cinto já liquida o assunto. Agora convenhamos , comprar um CARRO 

desse e TROCAR as RODAS termina por ai todas as garantias de um carrão que custou 

mais de 400.000,00. A responsabilidade é do PROPRIETÁRIO. 

+29-4 

18- Agora vão tentar achar algum culpado pra eximir o não cumprimento das 

leis(tambem de da vida) USE CINTO DE SEGURANÇA. 

+25-1 

19- O MENOS CULPADO É O MOTORISTA,O CULPADO É CANTOR QUE 

TROCO AS RODAS DOS PNEUS E NÃO TAVA USANDO CINTO DE 

SEGURANÇA.. 
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+27-4 

a- Concordo,,tenho pena do morista. 

+2-0 

20- Morreu por não usar o CINTO DE SEGURANÇA, acidentes acontecem, melhor 

prevenir do que remediar! e agora querem colocar culpa nas rodas, desviar o foco, achar 

o culpado? culpado foi ele mesmo, cinto de segurança não foi feito pra bonito isso se 

aprende na auto-escola, use cinto nos bancos de trás. 

+24-1 

38) 21h22 Sertanejos fazem música para homenagear Cristiano Araújo, vídeo 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/sertanejos-fazem-musica-para-

homenagear-cristiano-araujo-video.html 

41 comentários 

1- Quanta imaturidade, parem de mimimi ! O que define o ser humano não é seu estilo 

de música ! Ninguém se importa se vc é sertanejo, pagodeiro, do funk ou qlqr outra 

coisa .. Eles são amigos e querem homenagear ! Quando alguém da "família" de vcs 

morrerem vcs julgam ! Deixem de ser hipócritas ! Mais amor por favor ! Cambada de 

desocupados !!!!!!! 

+125-8 

a- Concordo e ainda entra, ler a matéria e escuta música é brincadeira viu.... 

+5-0 

2- Acho interessante. Julgam-se superiores por morar no Sudeste e inferiorizam quem 

vive no Nordeste, Norte e Centro Oeste do Brasil. Não gostam do estilo sertanejo?... E 

por que cantores goianos atraem multidões em outros estados? Se os críticos e 

especialistas em gêneros musicais não querem que homenageiem Cristiano e não 

querem ler matéria sobre ele, parem de clicar nos ícones que falam dele. 

+62-1 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/sertanejos-fazem-musica-para-homenagear-cristiano-araujo-video.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/sertanejos-fazem-musica-para-homenagear-cristiano-araujo-video.html
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3- É difícil entender que não ouviremos mais novas músicas desse magnifico sertanejo... 

com certeza era o melhor sertanejo da atualidade! 

+60-5 

a- Magnífico Sertanejo ??? Ele era melhor que o José Rico ??? Era melhor que Tonico e 

Tinoco ??? Sertanejo da atualidade é música POP. 

+5-13 

4- O que temos pra hoje e sempre é saudades :( &lt;3 

+41-2 

5- Linda música que fizeram para Cristiano. Descanse em Paz!!! 

+37-1 

6- O que temos pra hoje é saudades de você. 

+24-2 

7- Agora começa a especulação, momento em que os espertinho tenta tirar algum 

daqueles que realmente tinha afeto pelo morto. 

+29-7 

8- A CANÇÃO É BONITA!! 

+16-0 

9- Muda o Titulo da Matéria "Sertanejos desconhecidos tentam se promover após morte 

de Cristiano Araujo" 

+30-25 

10- Deus me livre! Agora começa o show dos oportunistas. 

+16-13 

11- Agora vão faturar na tragédia 

+17-19 

12- KKKKKK Fernando maia (TEVÃO) desde quando era do Remadores que não canta 

nada kkkk que aparecer, volta pro Remadores só la povo te suporta...obs; seu screaming 

e horrível 

+6-15 
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a- Boboca 

+0-1 

13- Programa do gugu adora isto 

+11-22 

14- Pq não fazem uma música pra homenagear as crianças que são violentadas e 

assassinadas todo dia ??? Quantas crianças que passam fome, ídolo que merece 

homenagem é o Senna que deixou um grande legado que é o ''Instituto Ayrton Senna''. 

+11-23 

15- Tanta idolatria porque não aproveita e fazem também uma música pra JESUS 

dizendo"Nunca vamos te esquecer" 

+42-56 

16- Música? 

+2-19 

17- "Sertanejos" rsrsrs 

+3-22 

18- Lamento, pela morte de um jovem honesto e trabalhador. esse estilo de música 

enche o saco esses caras choram, não cantam e no mais, agora vai ter um monte de calça 

apertadinha querendo aparecer. 

+13-32 

19- JA DEU.CHEGA 

+12-35 

20- Morreu o Barack Obama? 

+7-93 

a- Morreu o Baraka do MK, agora pouco bem triste. 

+1-0 

b- Sei la, mas quero que a boquete.ra da sua mãe morra logo k 

+2-2 

c- Nara Hideki - Ja fez seu boquete matinal hoje ?+1-1 
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ANEXO 4 – COMENTÁRIOS DAS MATÉRIAS DO DIA 26 DE JUNHO 

DE 2015. 

 

39) 7h18 Motorista e empresário de Cristiano Araújo recebem alta médica, em 

GO 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/motorista-e-empresario-de-cristiano-

araujo-recebem-alta-medica-em-go.html 

128 comentários 

1- Só não entendo uma coisa? Pq essa especulação sobre o acidente, sobre o q 

provocou, pq não pergunta para o motorista e o empresário o q de fato aconteceu...??? 

+103-8 

a- Exatamente porque eles não declararam nada, por motivo de estar no hospital, 

aguarde 

+8-2 

b- "Assim que ele conseguir se recuperar, ficar mais forte, vai falar sobre tudo o que 

aconteceu. Ele está bem, mas segue muito abalado", afirmou. 

+1-1 

2- Vai sobrar pro coitado do motorista. 

+94-5 

a- Coitado acho que não, vai ser responsabilizado sim, era paga para isso, foi 

irresponsabilidade, crime. 

+2-20 

3- Cara a globo fala o Brasil, está comovido com a morte do cantor, nem sabia que esse 

cara existia é muito gente no Brasil tbm não sabia q ele existia. E a globo, quer fazer do 

cara um semi Deus para termos pena da morte dele. Enquanto isso milhares de crianças 

e idosos morrendo na fila do SUS. Mas não o cantor mixuruca merece uma semana de 

programação na globo falando sobre a morte dele. Socorro! deixa o cara morrer em paz. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/motorista-e-empresario-de-cristiano-araujo-recebem-alta-medica-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/motorista-e-empresario-de-cristiano-araujo-recebem-alta-medica-em-go.html
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Fica infernizando a vida do cara até no além ! morreu morreu ! Me preocupo mais com 

os excluidos da sociedade que estão morrendo nos corredores dos hospitais no Brasil! 

+154-82 

a- Ta certo, ja esta tendo um certo exagero sobre o caso, não deixam nem o cara 

descansar em paz 

+5-1 

b- Não Semi Deus, vai passar, só foi um acidente com alguém famoso. 

+4-0 

c- Vejo que ainda não sabe o significado da fama. Quer vc concorde ou não, ele era 

famoso (popular) . E larga de ser hipócrita dizendo que se importa com os excluídos da 

sociedade... Mexa seu traseiro e faça algo então. Obs: tb não conhecia o cantor 

+6-11 

d- Enquanto isso a D. Dilma vai criando feriado do dia da mandioca e o Brasil segue 

rumo ao fracasso. Deu! Morreu! Sinto muito, mas a vida segue e tem noticias que 

podem reverter em resultados concretos se tiverem a mesma enfase que a morte desse 

menino. 

121 

e- Silvana Ramos vc tem meu respeito 

+5-0 

f- Eu nunca ouvir falar desse rapaz.acho que é pq não assisto canal aberto(globo). 

+3-3 

g- Vejo com é as coisas.. Só pq é cantor famoso, que sinceramente eu também nunca 

ouvi falar dele, exploram o máximo possível do caso. Até a fábrica é envolvida, 

funcionário da clinicas demitidos. Aí fico pensando se fosse pobre, não estaria nem aí se 

fotos fosse vazadas, se o carro tinha defeito de fábrica. e td mais. Pense num país onde a 

desigualdade reina.aff 

+6-1 

4- Eu quero saber sobre o acidente de Eduardo Campos, ninguem fala em nada mais 

virou sigilo? 

+66-7 
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a- Não é sigilo, o jornalismo vai divulgando cada novidade importante. Exemplo: 

relatórios, laudos. 

+0-6 

5- Talvez o pessoal aprenda, de uma vez por todas, a UTILIZAR O CINTO DE 

SEGURANÇA!!!! Foi isso que SALVOU A VIDA dos dois rapazes!!!!!!!!!! 

+48-0 

6- EU VI no repórter hoje, que talvez o acidente tenha sido causado porque as rodas não 

eram originais do veículo. Isso pode ter causado o estouro do(s) peneu(s). 

+49-8 

a- Com pneu original ou não o costume e que isso não aconteça se fosse assim só 

poderia viajar com pneus de grande padrão. 

+2-1 

b- Ammyr Melo ... eu só quis dizer... ! ! 

+2-0 

c- Pois eh! O que faz um indivíduo trocar as rodas e pneus originais? Em um carro deste 

porte! A montadora faz homologações e testes exaustivos de peças e segurança! Porém, 

estourar o pneus pode ocorrer! Velocidade excessiva e a não utilização do cinto 

contribuiu para esta tragédia! 

+7-0 

d- Ammyr Melo , aqui no japão, eu tive uma van, e quando fui trocar os pneus, eles me 

falaram que devido ao peso do carro, os pneus do carro teriam que ter certa 

propriedades, tipo um reforço nas bandas dos pneus 

+2-0 

7- Que este fato fatídico sirva de exemplo para aqueles que ainda se arriscam a andar 

sem cinto de segurança, mesmo no banco de trás. Ainda estão apurando os fatos, mas é 

quase certeza pelo simples fato de terem sidos jogados para fora do carro. Que Deus 

ilumine essa nova etapa de Cristiano Araujo. 

+36-0 

8- Olha, lamento a morte do rapaz. Certamente, um ser humano aparentemente bom 

quando se vai é muito triste, mas por favor, parem de ficar todo tempo endeusando a 
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pessoa. Muitos brasileiros, muitos mesmo, nem sequer haviam ouvido falar sobre ele e 

de repente da noite para o dia viraram fãs. E também já pararam para pensar em quantos 

pais de familia morrem todos os dias nas estradas e ninguém vem na internet nem pra 

dizer que lamenta por ter se ido? É muita hipocrisia. 

+68-33 

a- Sim, em parte é verdade, porém quando é um desconhecido o sentimento é outro. No 

caso do Cristiano as pessoas estão acostumadas com as musicas, shows, clipes e tudo 

mais que quando uma pessoa assim morre o sentimento é de perder alguém próximo, 

entende ? 

+6-2 

9- ELES NASCERAM DE NOVO. 

+31-3 

a- Eles não nasceram de novo. O motorista e empresário estavam de cinto. Os que 

estavam atrás o falecido cantor e sua namorada sem os seus cintos de segurança. O que 

salve vidas dentro de qualquer carro todos usarem o cinto que salva. 

+6-0 

a- Pitaya SE FOSSE COMIGO, MESMO USANDO O CINTO, VENDO O ESTADO 

DO CARRO, EU TERIA ESSE SENTIMENTO. 

+2-1 

10- Graças a Deus eles estão bem! 

+30-5 

11- Cada um com a sua opinião, respeito a de todos... mas um carro daqueles você vim 

me dizer que pelo vídeo do local do acidente, aquela estrada com aquela reta, ele estar 

andando a 100km por hora, conta outra ! kkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

+25-1 

12- 4 pneus estourados!!!...e certo que o motorista dormiu, velocidade mais ou menos 

180 km/h... E FATAL 

+31-9 

a- E veio falar que os pneus estouro brincadeira dormiu a cara dele não nega deveria ta 

curtindo o show azarando as gatas e ao invés de estar descansando. 
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+2-3 

b- Ammyr Melo C.I.S (2) em ação! hahahaha 

+4-1 

c- Os 4 pneus estourou devido a saída de pista... causando o capotamento 

+3-1 

d- O problema disso tudo pessoal... foi a falta de usar o cinto de segurança!! O nome 

por si mesmo já fala, acidente. Vale para todos, a importancia de usar o cinto de 

segurança. 

+4-0 

e- Meire Silva nem sei qual seriado que é esse de investigação... mais tenho parentes 

que trabalha na policia rodoviária no perímetro onde ocorreu o acidente... 

+1-1 

f- Vanilson Vanin Tá, e esses seus parentes já te bateram tudo antes mesmo do laudo 

pericial ficar pronto?! 

+1-1 

g- Meire Silva que eu sabia aqui nos comentários antes de td são informais aqui falamos 

o que pensamos...então relaxa... 

+3-1 

13- Primeira vez que vejo alguém em uma cama de hospital com óculos escuros, esse é 

artista? 

+33-12 

14- Obvio que o motorista cochilou, esse carro estava com rodas aro 22 com pneu de 

perfil baixo, mesmo que tivesse estourado ele não perderia o controle do carro, acidente 

foi a some de alta velocidade com sono e o não uso do cinto de segurança traseiro! 

infelizmente mais dois que entram para os dados de morte no trânsito! 

+24-4 

a- Nossa por que tantos dias de pericia se temos a analise final do Renan Acioli. 

+1-0 

15- A Dilma poderia contratar esse motorista. 
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+32-13 

16- Com certeza os que morreram foi pela falta do cinto de segurança... 

+18-0 

 

17- Estes usavam cinto de segurança 

+18-0 

 

18- E meus amigos ainda riem quando eu coloco o cinto de segurança no banco de trás. 

+17-0 

19- Se o motorista falar que dormiu no volante ...nusss vai cair o mundo contra ele !!!! 

agora se ele falar em comum acordo com o empresário que ouve alguma falha no pneu 

ou em alguma parte do carro .. será menos caos na vida dele 

+19-2 

 

a- ***EM NEM UMA FESTA VC VE MOTORISTA DESCANÇANDO TÃO 

SEMPRE CURTINDO TAMBÉM! EI VAI MUDAR O QUE??CANTOR CANÇADO 

MOTORA TAMBEM! VAMOS PEGAR ESTRADA?SÓ NOVINHA EU VOU 

DESCANÇAR ATÉ PAREÇE???CONTA OUTRA!** 

+0-0 

20- Acontece que o Cristiano queria andar com um motorista metido a playboy, que 

queria ser galã também. Porque não tinha um motorista particular, que dirigisse seu 

carro ou da família quando estivesse em Goiás, o cara preferia ficar azarando as 

meninas na hora do show ao invés de ir dormir pra pegar estrada mais tarde... Dá nisso!! 

+45-30 

a- Isso que eu pensei esse motorista profissional era tbm segurança dele. Parece mais 

que ele era um quebra galho que faz tudo resumo não era um motorista profissional de 

responsabilidade sabe tem que tá descansado e dormir. 

+5--0 

40) 8h47 Polícia indicia dois por vazamento de imagens do corpo de Cristiano 

Araújo 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO – Fernanda Borges e Vanessa Martins 
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Título com alteração: “Polícia indicia três por vazamento de imagens do corpo de 

Cristiano Araújo”. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/policia-indicia-tres-por-vazamento-

de-imagens-do-corpo-de-cristiano-araujo.html 

756 comentários 

1-Então, pelas minhas contas, são 2 bobões que morreram por não usar cinto, 3 bocoiós 

que se acharam mais importantes por cuidar de um morto artista e milhões de brasileiros 

retardados que choram por um estranho, mas não têm coragem de ajudar uma criança 

que precisa de ajuda na rua. Para que ainda não conhece, bem vindo, este é Brasil. 

+1044-458 

a- É isso mesmo, Charles Henrique. 

+34-16 

b- Ajudar crianças na rua? Quer dizer que eu trabalhei igual a um condenado para ter 

um certo conforto na vida, e agora vou ter que começar a ajudar os milhões de pobres 

no país que são os filhos de décadas de descaso de nossos governantes com a própria 

população? Quer dizer que, além dos impostos absurdos que pago mensalmente e de 

toda a burocracia que batalho para ter uma empresa que fornece empregos para dezenas 

de pessoas, vou também ter que cuidar de pessoas que deveriam ser amparadas pelo 

meu governo com os milhares de reais que pago de impostos todos os meses? Ah, 

poupe-me. 

+84-50 

c- Jimbo Jalutão correto,JESUS ensinou isso para todos nós,ele disse ''dai a quem te 

pedir e não desvie daquele que quiser que lhe empreste''palavras de JESUS!! 

+19-11 

d- Jimbo Jalutão, deixe morrer. 

+5-3 

 

e- Ok na sua visao so as criancas com fome é que merece respeito. Ta bom.. os artistas 

sao dois boboes , o povo brasileiro é retardado que choram por uma estranho ( que para 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/policia-indicia-tres-por-vazamento-de-imagens-do-corpo-de-cristiano-araujo.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/policia-indicia-tres-por-vazamento-de-imagens-do-corpo-de-cristiano-araujo.html
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o publico nao era ja que era cantor de multidoes) agora me fale quem é vc mesmo? 

+34-50 

 

f- Luis Miguel, você não leu direito o que eu escrevi. Não são dois artistas, é apenas um. 

E, para mim, eles foram bobões por não usar cinto de segurança na estrada, parece tão 

básico... uma Land Rover não é o suprassumo da segurança para dispensar o uso. Dos 

bocoiós, que perderam o emprego por besteira, imagino que concorde. Dos brasileiros, a 

minha visão é essa: milhões de retardados que choram por artistas ricos que estão pouco 

se lixando para o Brasil. Duvida? Olha no carro dele, a bandeira colada é de qual país? 

Sim, crianças famintas são as únicas que merecem lágrimas, apoio e dignidade. 

+64-11 

g- Charles Henrique ele era uma pessoa publica é mais que normal a comoção nas 

pessoas que sao movida por musica , que gostam do estilo, que dançam que se diverte 

atraves deste contato. Mas não se preocupe o cara ja perdeu a vida e talvez com uma 

famoso morrendo o problema da fome vai ser resolvido. E sim realmente a sociedade é 

culpada e nao tem direito de chorar a morte de uma artista , mas tem obrigação de 

chorar por quem está com fome 

+17-26 

h- Imperador, ninguem te pergunto... 

+4-8 

i- Charles Henrique concordo plenamente com vc, não sinto um pingo de pena de quem 

morre por desobediência à legislação de trânsito, prefiro ajudar uma criança faminta que 

realmente merece, esse povo brasileiro é retardado mesmo. 

+20-15 

j- Luis Miguel O comentário do cara é o campeão de curtidas, portanto, cale-se. 

+12-7 

k- É fácil falar quando é alguém que não conhecemos, quero ver você falar, meu filho 

era um bobão e por isso morreu, se for pensar assim, 90% das mortes são porque as 

pessoas são bobonas!!! e apesar de não ser fã e nem conhecer muito as musicas dele, 

gostaria de conhecer seus projetos com criança, quero participar também. 

+15-4 
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l- Jimbo Jalutão Concordo em gênero, número e grau com você. A sociedade ao invés 

de cobrar dos governantes toma pra si um problema que não é dela. Os recursos 

advindos da carga tributária se fosse usada para fins corretos seriam mais que 

suficientes para esse e outros problemas. Mas ao invés disso banca os luxos e 

aposentadorias exorbitantes de ex-governadores, ex-presidentes e mais uma corja 

infinita de mamadores. A energia usada pela população pra promover a solidariedade 

deveria ser usada pra cobrar uma mudança nesse quadro. Continuariam sendo 

solidários, mas de forma mais inteligente. 

+7-2 

m- Marcio Sampaio cale-se vc quem nao tem opinião própria e não se esforça no 

mínimo para ver que as coisas tem dois lados. 

+2-1 

n- Charles Henrique então pela sua lógica quando vc morrer ou estiver na pior vc 

também não será digno de nenhuma lagrima. 

+8-2 

o- Certeza que sua mão chorou quando o elvis morreu tbm 

+2-3 

p- Tomara que Deus não permita que nenhum de seus familiares morram de acidente, e 

esse comentário fique ecoando na sua cabeça pra sempre. PALHAÇO 

+14-7 

q- Bobão é você pra fazer um comentário infeliz desse! Famoso ou não, goste você dele 

ou não, o mínimo que se tem que ter é respeito pelo ser humano! Não adianta ajudar 

criancinha se vc desconhece o que é respeito ao próximo. 

+22-6 

r- O que adianta "endeusar" o casal que morreu, porque foram trouxas e não usaram os 

cintos de segurança que em conjunto com os "air-bags" diminuem a incidência de 

acidentes com mortes. Até ontem (ainda bem) nunca tinha ouvido falar no tal "famoso" 

cantor de sertanojo. Pronto, morreram e foram enterrados, agora os meios de 

comunicação vão partir para novas noticias e encher os noticiários. 

+1-21 
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s- Inveja é complicado né? rs.. bom, foi uma fatalidade. 

+12-2 

t- Sergio Sousa invejoso 

+0-1 

2- Vou começar o meu comentário dizendo: ...no carrinho das promoções, até a puliça 

embarca nos seus 15 minutos de fama!!!!!! quero saber quem foi indiciado no 

vazamento das fotos daquela dançarina que levou tiros de escopeta na cabeça??? aquela 

gostosona!!! depois eu quero saber, vcs ai dos comentários com o celular cheio de fotos 

vazadas, pornográficas ou de acidentes trágicos, vcs tem alguma vergonha na cara???? 

+548-29 

a- Valeu Vazio! 

+31-0 

b- Boa Vazio 

+15-0 

c- Penso da mesma maneira. Porque o homem era famoso não pode compartilhar? 

+9-9 

d- Cara pensei a mesma coisa. É muito comum essas fotos e vídeos,não precisa ir muito 

longe para encontrá-los.Esse "auê" todo é apenas porque ele era famoso e muitos aqui 

gostavam da música dele. Algumas pessoas só tem sentimentos por quem é 

famoso,quando morre o vizinho,nem se importam. 

+32-1 

e- David Andrade Bom, para mim poderia ser fotos e vídeos de famoso ou de anônimo, 

que só sendo uma pessoa muito doente, tanto para enviar quanto para ficar olhando uma 

coisa macabra desta! 

+18-3 

f- Concordo plenamente...A maioria criticando,e repassando o vídeo... Ser humano é 

hipócrita mesmo!!! 

+22-1 
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g- David Andrade, verdade, essa confusão toda só porque o cara era famoso...Tô sem 

paciência hoje viu... 

+9-0 

h- A verdade as vezes doí na consciência .... falou a verdade amigo 

+2-0 

i- Todo mundo dando um de 'bom samaritano'.. aposto q abriram as imagens e ainda 

repassaram para o máximo de pessoas possíveis..aff 

+12-1 

j- Todo mundo santo, todo mundo certinho. Na internet um santo, na sociedade um 

demônio, passa no farol vermelho, estaciona em local proibido, faz ultrapassagens em 

local perigoso e proibido, fura fila, a desonestidade em pessoa. O Brasil só tem 

hipócrita. 

+10-4 

k- Melhor comentário aqui... Com ctza um comentário pra todos nós fazermos uma 

reflexão... 

+4-0 

l- Concordo Vazio, com essa onda de repassar imagens e vídeos, a maioria das pessoas 

perde a noção do bom senso! Imagina a situação da família em uma hora dessas, 

sofrendo a perda de um ente querido e ainda ter de suportar a repercussão de um vídeo 

desses! E não falo só do Cristiano não... todas as pessoas que passam por este tipo de 

situação! Dá dó! 

+6-0 

m- Ivan, se muda para o deserto do Saara ! Nosso país não é perfeito, ponto. Porém, 

existe algum 100% ? Você é o primeiro hipócrita, generalizando e condenando todos, 

baseado em alguns e em vocêpróprio. Se liga ! Bom senso cai bem ! 

+4-2 

n- Cuíca Lamentável mesmo o comportamento do ser humano. E ainda tem casos que 

pessoas ainda agonizam e outras filmando ou fotografando mas atitude para ajudar. 

Gente sem amor, sem respeito ao próximo. 

+0-0 
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3- O VIDEO E MUITO FORTE... MOSTRA A BARRIGA TODA ABERTA E A 

COSTELA DO LADO DE FORA... A JUSTIÇA E MUITO FRACA,,, VAO DA 3 

ANOS DE PRISAO NO MAXIMO... ISSO QUE ELES FEZ FOI UM CRIME MUITO 

GRAVE EM DERRESPEITO A FAMILIA E FANS... DEVERIA PEGAR UNS 10 

ANOS DE PRISAO NO MINIMO... 

+528-93 

a- 3 anos de prisão no Brasil quer dizer: não serão presos, só vão pra cadeia pessoas que 

pegam de 5 anos acima, ou seja??? 

+17-1 

b- Só queria saber, se ali não é o IML pq eles estão retirando os órgãos dele...muito a 

ser esclarecido. 

+5-13 

c- NAO ESTAO TIRANDO OS ORGAOS... ESTA APENAS EXAMINANDO O 

CORPO POR DENTRO PRA SABER A CAUSA DA MORTE! 

+9-4 

d- Fans que é palavra é essa???? é FÃS Hedisclei.....e quer saber o que eu acho? quem 

não tem o quê fazer que fica olhando e dando importância pra esses vídeos essas 

fofocas....os caras erraram sim devem ser punidos, mas com a nossa lei não pensem que 

será uma punição rigorosa é Brasil não é Indonásia 

+3-10 

e- Calma, não é pra tanto, melhor reverter em trabalho comunitário. 

+4-10 

f- TRABALHO VOLUNTARIO.. ? TU TA E DE BRINCADEIRA NE? KKKK SE 

FOSSE UM PAI, MAE OU FILHO TEU QUE FOSSE FILMADO DESSA FORMA 

TU QUERIA QUE A PESSOA PAGASSE COM TRABALHO VOLUNTARIO? 

+15-3 

g- Ledo engano, meu caro. No MÁXIMO um ano de prisão para cada, cumprindo em 

regime aberto. Triste, mas é a realidade. 

+8-0 
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h- Examinando, mas ali não é a clinica só pra arrumar pro velório, examinando o que 

mais. 

+4-1 

i- ABRIRAM O CORPO PARA COMFIRMAR A CAUSA DA MORTE... 

+4-4 

j- Se fosse com um desconhecido não ia dar em nada! 

+12-0 

k- TODOS TEM QUE SER PRESO, INCLUSIVE VC POR ASSASSINAR O 

PORTUGUÊS. 

+6-3 

l- Meu filho nem assassino fica todo esse tempo na cadeia 

+3-0 

m- Está comendo terra meu caro? 10 anos de cadeia por publicar o vídeo de um 

morto!?!?! Existe uma coisa chamada PROPORCIONALIDADE na pena, não se pode 

punir uma pessoa em proporção maior que o dano causado! 

+0-2 

n- A QUESTA NAO E PUBLICAR VIDEO DE UM MORTO, E SIM A QUESTAO 

DO DESRRESPEITO COM A FAMILIA... O VIDEO E MUITO FORTE PARA UMA 

PESSOA DA FAMILIA CHEGAR A VER... 

+2-0 

4- O ser humano voltou a idade da pedra de novo. A comunicação hoje é zero, ninguém 

senta mais a mesa para conversar, ninguém conversa mais em mesa de restaurante, 

ninguem telefona mais pra ninguem, ninguem vai mais para a zona rural que não tem 

frequencia de internet. É só ZAP ZAP ZAP ZAP. Não tenho face, não tem zap, não tem 

instagram. Quem quiser saber de minha vida tem que ser muuuito amigo meu, não 

amigo fake. 

+409-21 

a- Q 

+0-5 
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b- Bom pra voce 

+1-6 

c- Tá certo!! É isso mesmo. Hoje em dia, casal vai pra motel e transa com olho no 

whatsapp kkkkk Verdade! Bom pra quem não sabe usar o app. 

+8-0 

d- Mas quem planta isso nos gados é o PT. Esse partido adora idiotizar o gado. A Dilma 

toca o berrante e a população acompanha ela teclando no zap zap zap zap 

+8-6 

e- Estou contigo..... 

+3-2 

f- O importante hoje em dia é só postar, postar e postar! Esquecem de viver a vida real, 

e querem viver uma vida de mentira para os "amigos" verem que estão fazendo coisas 

legais! 

+9-2 

g- Tudo isso é necessário sim !!! é só saber usar. 

+0-8 

h- Qnto odio amigão, anota meu whats ai e vamos conversar. 

+1-2 

i- Godinez, assino embaixo. Tb não tenho nada. Canso de ver amigos, namorados 

sentados na mesa de um bar ou restaurante e cada um no seu mundinho virtual. Bizarro. 

Hoje é mais importante o restaurante ter wi fi do que uma boa comida. Pouquíssimas 

pessoas usam o aplicativo para coisas importantes, a maioria é para idiotices e 

futilidades. A tecnologia é um grande paradoxo, ao mesmo tempo que aproxima, afasta 

as pessoas. 

+4-0 

j- Nao tem face, não tem zap, não tem instagram.. mas nao sai daqui, toda matéria em 

destaque tem um comentário dele, comentários geralmente apelativos por curtidas. ah 

vá 

+5-5 
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k- Pora Bixo " Quem quiser saber de minha vida tem que ser muuuito amigo meu, não 

amigo fake." Melhor frase que cabe ao assunto parabéns ganhou o Oscar, tambem não 

tenho essas COISAS, e não sou de idade, mas essa geração ta muito podre mesmo com 

essas coisas, fazer oque se nem governo nós temos pra impor limites. 

+4-0 

5- Depois eu falo que Whatsapp é coisa de débil mental e me criticam. 

+442-87 

a- Zap Zap = lixo social. 

+15-9 

b- Concordo plenamente....parecem um bando de macacos...me desculpem os 

macacos!Parecem um monte de retardados,me perdoem os mesmos....sem 

comparação.... 

+14-15 

c- Toda ferramenta de comunicação, utilizada de forma equivocada, torna-se débil ! 

Logo, WhatsApp e outros meios, nada teem culpa da falta de carater de quem 

manipula... Inclusive, é um excelente meio de comunicação, basta ter discernimento... 

+51-1 

d- A culpa agora é do aplicativo? 

+19-1 

e- Renata Lima Não entendi onde os macacos entram nessa história. Seria mais uma 

"retardada" racista???? 

+6-10 

f- Só pq usou a palavra "macaco" ela é racista? sua ant a, macaco ainda é um animal 

+10-1 

g- Nossa Breno,ainda bem q ao menos vc aquí é inteligente....grata pela compreensão! 

+4-4 

h- Barby, não queira ver maldade onde não houve. Que mesquinharia. 

+4-2 
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i- O comentário da Barby é pra rir,ou pra chorar?Me ajudem aí! 

+3-2 

 

j- O povo tem mania de só achar inteligente quem tem opinião igual a sua. 

+5-4 

k- Qdo disse INTELIGENTE,me referí na capacidade de interpretação de texto,e não do 

fato de acatar minha opinião! 

+5-2 

l- Se serve de consolo vc não é o único :) 

+1-0 

m- Renata Lima deu pra ver, então não coube a palavra inteligente ai nesse caso. 

+0-0 

n- Faça com eu, apago todos os vídeos que me mandam e nem perco tempo em ver. 

+1-0 

6- Esta geração de viciados em selfies, fotos de comida, de viagens e alegrias infinitas 

me envergonha. 

+343-31 

a- Professor Ataliba, e você? Viciado em LIKES!!! Quase toda publicação aqui no site, 

tem um comentário seu. Vá se ocupar cara! Pseudo-intelectual de .... 

+12-17 

b- O professor trabalhou a vida inteira e hoje pode se dar ao luxo de ficar o dia inteiro 

na internet, vendo tv e curtindo os netos. E você amargurada? Corre terminar a louça 

que a patroa chega as 12:00 e você nem a cama das crianças arrumou. 

+21-10 

c- Hipocrisia total sua Professor!!! esqueceu de se incluir nessa lista. 

+11-5 

d- Professor Ataliba ... Uou... essa geração de pessoas sexistas, misóginas, arrogantes, 

idiotas, hipócritas me envergonha. 

+4-5 



220 
 

e- "Professor"???? Que comentário preconceituoso foi esse?! Não sou...Mas.... Se fosse 

doméstica, teria muito orgulho dessa profissão! Sua máscara caiu 

+9-5 

7- Isso é somente o reflexo da incrível e total falta de respeito de um dos piores povos 

do mundo, o povo brasileiro. Um povo que gosta de presenciar desgraças, um povo que 

sente prazer em ver o sofrimento alheio. Torça para você morrer quietinho em um 

quarto de hospital, porque se você morrer em qualquer acidente de trânsito vão existir 

no mínimo uns 10 brasileiros filmando e correndo para serem os primeiros a mostrar o 

seu cadáver estraçalhado na internet, para a felicidade dos seus familiares. Brasileiro é 

uma praga, povo descartável, fútil e sem cidadania. 

+333-38 

a- Vc falando de respeito e desrespeitando os brasileiros 

+9-16 

b- Eduardo Santos, repito tudo o que digo e acrescento mais: brasileiro é uma praga, 

povo descartável, fútil, hipócrita, sem cidadania, sem cultura, sem educação. Acha que 

estou desrespeitando? DANE-SE. É a verdade. Todos os brasileiros são assim? Não. 

Mas a maioria é, e a maioria é que faz a população. País ridículo com a população que 

merece, depois vão lá reclamar dos governantes. 

+21-5 

c- Assino em baixo. E tudo piorou com esse governo da DESGRAÇA. Mas, votaram 

nele? Então aguentem! Merecem! 

+5-4 

d- Jimbo Jalutão E triste mas é a realidade. E a mais pura verdade o que você falou. O 

que esperar de um povo que dança funk com o Hino nacional. Que diz que certas 

baixarias é cultura. Não respeitam pai e mãe, vão respeitar alguém? Gente que se 

beneficia com dinheiro alheio. E claro que não são todos, mas boa parte dos brasileiros 

e de dar vergonha. E ainda reclamam dos governantes 

+6-1 

e- Vai morar no Paraguai, na Nigéria, Sumária, enfim, tu vai viver o desrespeito e 

loucura total. 

+5-4 
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f- Rodrigo Dalomba Pô Rodrigo não é mérito nenhum pra gente ser " menos pior" do 

que os piores...Aliás onde fica a Sumária??? Entre a Suméria e a Somália? :) 

+2-3 

g- Jimbo Jalutão, concordo com você. Infelizmente essa é a verdade. É um povo onde a 

maioria pensa pequeno e não tem uma visão ampla da vida. 

+0-0 

8- E o vídeo dele agonizando na parada cardíaca? E as fotos da namorada sem o lado 

direito do rosto? Por favor, aproveitem esse caso para punir exemplarmente esses 

monstros e façam leis mais rigorosas contra estes atos desumanos. 

+284-15 

a- Gente..tem isso ainda?? Quem tem coragem de filmar e postar uma coisa dessa? 

+13-0 

b- Se não tivesse gente compartilhando e abrindo os vídeos e fotos, nada adiantaria eles 

postarem. Se for pra culpar, as pessoas que viram e compartilharam estão todas no 

mesmo barco. 

+19+4 

c- Observadora ISSO AGENTE VIU SENDO POSTADO PELA PRÓPRIA MÍDIA. 

+1-5 

d- Os doentes mentais que gostam de ver a desgraça alheia,rsrsr 

+2-1 

e- O vídeo da mulher com o rosto rasgado não é o da namorada dele. É outro acidente. 

Nesse vídeo o carro em questão é vermelho e o carro do cantor não era vermelho, era da 

tonalidade cinza. Além do que, conforme relatos da mídia, a namorada do cantor morreu 

na hora. Aquela da cara rasgada não. 

+2-0 

f- E aquele vídeo da parada cardíaca também NÃO é o Cristiano 

+3-0 

g- Nem um nem outro, médicos disseram que Cristiano chegou ao hospital desacordado, 

morreu instantes depois de hemorragia. Nem chegou a acordar, o da moça também não 
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é ela, tiraram de outro acidente, a veracidade das imagens tem que ser observada 

também. 

+1-0 

h- Caros colegas que responderam acima,sendo eles ou não, todos q tiram e divulgam 

fotos de cadáveres deviam ser punidos 

 

i- O vídeo da mulher não é a namorada do Cristiano, é de outro acidente onde o carro 

envolvido é um carro vermelho, não o do Cristiano que é cinza. E o vídeo da parada 

Cardíaca também não é dele, visto que o paciente usava calças azuis, enquanto Cristiano 

usava uma calça preta. 

+1-0 

j- Não é vídeo, são fotos custando o rosto dela. 

+0-1 

9- Tem que prender e processar mesmo, nada de ter pena, brasileiro tem que aprender 

uma lição e tem que aprender a respeitar os outros. Esses 'profissionais' fazem um 

juramento de ter ética na profissão e pelo visto serve de nada, sempre querem pagar de 

melhores e 'fo dões' divulgando imagens só pra dizer que 'estiveram' ou 'fizeram' 

determinada 'coisa'. Achei o CUMULO vazar vídeos, imagens e afins de autopsia e etc. 

Fico imaginando se fosse alguém conhecido meu, só aumenta a dor da família e de 

quem gostava do Cristiano Araujo. Se dêem respeito para exigir um pouco de respeito. 

Simples assim 

+212-16 

10- O Whatsapp surgiu para mostrar o quanto o ser humano é doentio. 

+200-12 

a- Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Não culpe o meio, culpe quem o 

utiliza. 

+11-6 

b- E que parte do que eu disse que o ser humano é doentio e não o whatsapp você não 

entendeu? 

+16-0 
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c- Concordo plenamente! 

+3-0 

11- Por favor,párem o mundo q eu quro descer!Estou no planeta errado! 

+159-36 

a- Quando vc for me chama :) 

+0-0 

b- Vou santar em qualquer planeta...buraco negro......topas?Seria cômico se não fosse 

trágico! 

+2-0 

c- Renata Lima eu to topando qualquer negócio...isso aqui não tem mais jeito não. 

+2-0 

d- Renata vc esta com toda razão Esse mundo ta perdido. 

+2-0 

e- Drica Magnífica simbora conosco!Rsrs 

+1-0 

f- Kkkkk vou sim... desisto desse mundo kkkk. 

+1-0 

g- Rezo todos os dias para não reencarnar aqui de novo. Mas, se for esta a vontade de 

Deus, que meu espírito se acabe e vire purpurina. Aqui é o inferno. 

+1-0 

h- É FACIL, PEGA UMA ARMA E DE UM TIRO NA CABEÇA. 

+0-1 

i- Allan Existe uma grande diferença entre não querer viver aqui e querer morrer. 

+0-0 

j- Já disse q não tenho tendência suicida,não sou covarde...mas depois de ler seu 

comentário,fiquei tentada...é pra atirar na minha ou na sua?! 

+2-0 

k- Allan...na minha ou na sua? 
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+1-0 

l- Renata Lima, PODE SER NA MINHA 

+0-0 

m- Renata Lima, pode ser na minha, não tenho problema com a morte, a morte não é o 

fim, mas sim o começo 

00 

n- Allan...o começo da decomposição,só se for.......rsrs...e me desculpe,mas não posso 

fazer esse favor pra vc,sou contra a violência! 

+0-0 

o- Renata Lima, acertou mizeravi, kkkkkkkkkkkk 

+0-0 

p- Allan ok...então vc leva a melancia e mais cinco reais de troco! 

+0-0 

q- Brasileiros e limitados .. Consideram cultura estilos musicais pífios e consideram o 

metal que ao lado do jazz é o estilo mais complexo de música coisa de débil mental.. O 

que esperar de pessoas criadas ouvindo rodriguinho e ivete sem graça??? 

+0-0 

12- Concordo que filmar pessoas em acidentes, autópsias ou velórios (FAMOSAS OU 

NÃO) para mera exposição é coisa de pessoas mesquinhas que querem aparecer. 

Merecem cadeia. Agora, as pessoas que assistiram, mesmo sem querer, e não perderam 

a oportunidade de repassar ou comentar TAMBÉM são IGUALMENTE responsáveis 

pela divulgação. 

+133-11 

a- Receio que a maioria destas pessoas, se tivessem a oportunidade de estar ali junto ao 

corpo, também filmariam e mostrariam pra alguém. Exceção é claro, se o corpo fosse de 

algum parente deles. 

+8-0 

b- Concordo plenamente. 

+3-0 
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c- Soma-se a isto a quantidade de comentários banais e desrespeitosos vindo de pessoas 

que escondem sua verdadeira personalidade por trás de um computador. As mesmas 

pessoas que pessoalmente externam seus pesares e demonstram uma humanidade e 

caráter que não os tem. 

+2-0 

d- Pois é. Só reparar num mero acidente de trânsito. Quantas pessoas estão filmando? O 

mundo já está ruim demais pra ficarmos propagando imagens ruins sem nos 

importarmos com quem está do outro lado da lente. 

+2-0 

13- Sabe porque tem um idiota que envia um tipo de vídeo desse? porque existem 

outros idiotas que gostam e compartilham o vídeo!!!! 

+121-6 

a- Strike: disse muito em poucas palavras. 

+2-0 

b- Pastor Sax compartilhou o vídeo. 

+0-0 

14- Grande parte das pessoas que estão reclamando da divulgação do vídeo , assistiram 

e ainda compartilharam ... 

+130-19 

a- Copiou meu comentário kkk 

+1-2 

b- Apenas adivinhei seu pensamento . 

+2-1 

c- Os que estão compartilhando, também são culpados 

+2-0 

d- A publicação de imagem chocantes e brutais, dá ensejo a indenização por danos 

morais à família atingida de forma reflexa, podendo pleitear em nome próprio, na defesa 

de respeito ao morto. Acontece é que no Brasil ser honesto é crime . 

+3-1 
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e- Eu recebi o vídeo e as fotos , mas no mesmo instante exclui. concordo que que 

compartilha tbm é culpado. 

+1-1 

15-+ Maldita inclusão digital! 

+110-7 

a- Maldita são as pessoas que usam inadequadamente 

+5-0 

b- Um mal necessário que as pessoas não sabem usar 

+4-0 

c- Não podemos generalizar. A culpa aqui não é da inclusão digital, mas sim da falta de 

caráter de algumas pessoas. 

+4-0 

16- Me mandaram esse vídeo. Sabem o que eu fiz? Deletei de cara!! Nem quis saber se 

era verdadeiro ou não. Pra que eu quero ficar vendo imagens de um cadáver?? O povo 

brasileiro tá parecendo uma bando de macaco mesmo!! 

+97-0 

a- Primeiro eles assistem e depois reclamam KK curiosidade nesse Brasil é osso. 

+1-0 

17- Fotos da namorada do Cristiano Araujo,morta,com o rosto todo arrebentado e 

entubado,e ela morta no asfalto,também foram divulgados,as pessoas que tiraram estas 

fotos e divulgaram também não serão indiciadas,ou será que ela e a família dela são 

menos importantes que a do Cristiano?A mídia esta dando pouca atenção para ela. 

+96-4 

 

a- Sério que tem fotos parecidas da Alana na net e polícia e mídia não estão fazendo 

bafafá igual para ela? Que feio... 

+5-1 

b- Então... dois pesos, duas medidas! Hipocritas... 

+3-1 
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18- Já falei aqui o whatsapp é o anticristo na terra. Só serve para trazer tretas em 

casamento, Namoro, Pornografia, Homicídios.. 

+110-23 

a- O errado não é o Whatsapp e sim as pessoas que usam o aplicativo para fazer essas 

barbaridades com o próximo. 

+23-0 

b- Rafael Leandro. Também. Pega um celular de um amigo seu ou de qualquer 

adolescente por ai. é só o que não presta. 

+3-0 

c- Chifre sempre existiu... o que ocorre é que o zap zap torna mais fácil descobrir. 

+4-0 

19- Tá cheio de fotos de gente anônima morta espalhadas pela internet e ninguém fala 

nada,agora se é famosinho...hipócritas do caramba ! 

+265-184 

a- Otária. 

+10-14 

b- Famoso? ninguém que conheço nem sabia da existência desse rapaz antes de sua 

morte. 

+17-16 

c- Otária mesmo... 

+3-5 

d- Minha filha se vc não percebeu o problema está na repercussão. Independente se é 

famoso ou não! Pense na familia ok?? 

+10-7 

e- Ricardo Santos NHOQUE 

+2-2 

f- Gloria Pesca &amp; Cia 

+1-0 
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g- Cadê a namorada dele? alguém sabe? coitada nenhuma noticia da moça... passou 

desapercebida... bando de hipócritas... 

+8-3 

h- Estão falando aqui por que teve uma matéria sobre isso sua ignorante. 

+3-2 

i- Isso aí Mãe Eminem!!!!! 

+1-2 

j- Oh minha filha vc sabe o que é ser uma pessoa PUBLICA e ser uma pessoa 

ANONIMA? Vc está em que serie? Mais que normal a repercussão do caso dele uma 

vez que ele era muito conhecido nacionalmente ..enquanto existem pessoas que não são 

conhecidas pela sociedade exceto por amigos mais próximos . Mas lógico que a vida 

delas tb tem importânciasó que para um grupo menor de pessoas que a conhecem 

entendeu? 

+11-11 

k- Luis Miguel, perfeito. 

+1-0 

l- Cesar Oliveira a tv ja chegou aí onde vc mora??? acho que nao. nem luz eletrica 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

+1-0 

m- A ta e vc quer q eu vá em um site de pessoas mortas lamentar as mortes dele? Burro 

do caramba!!!!!! 

+1-1 

n- Victor Araújo a namorada dele não era conhecida pela sociedade.. nao era ela quem 

cantava para multidoes , nao era ela que tinha fãs , nao era ela quem tinha contato com 

as pessoas , mais que normal nao falarem nada dela na midia pois a midia normalmente 

em casos assim noticía quem é pessoa PUBLICA. Claro que ela tinha importancia tao 

quanto ele, mas para outras pessoas que a conheciam e não para as pessoas que eram fas 

do CARA. 

+2-5 
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20- Ontem morreu mais uma dona Maria, esperando o atendimento no SUS. Um Senhor 

João, esperando um transplante que nunca chegou. Um adolescente nóia trocando tiros 

com a polícia. um pai de família que estava voltando para casa e foi vítima de assalto. 

OOOpssss esqueci.. só artista vira notícia... O resto só vira estatística. 

+83-13 

a- Até por que se forem noticiar cada um que morre no Brasil, o site viraria um 

obituário e não site de notícias. 

+4-1 

41) 11h43 Thiaguinho homenageia Cristiano Araújo durante show em Curitiba 

Editoria Paraná / Do G1 PR 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/thiaguinho-homenageia-cristiano-araujo-

durante-show-em-curitiba.html 

Dois comentários 

1-Sinto profundamente pela dor das famílias. É inimaginável, a angústia de se perder 

um filho.Desejo que Deus Fortaleça e Ilumine o caminho de todos familiares.E, que as 

almas de Cristiano e sua namorada, sejam acolhidas pelo nosso Supremo Criador.Meus 

mais sinceros sentimentos de pesar! 

+34-1 

2- Em apenas 3minutos e 45 segundos JESUS pode retirar a tua respiração e vc estará 

morto. APENAS 3MIN 45 SEG. quão grande és o senhor Jesus. Daqui 7 dias o amigo 

C. Araujo estará só a lama... Más se passaram mais de 2 mil anos e a tumba de JESUS 

ainda esta vazia, ele não virou LAMA, não virou PÓ, ele está vivo, e ele é digno de 

homenagem, ele é digno de ser idolatrado. ELE É O ÚNICO DIGNO DE SER 

IDOLATRADO, SÓ ELE SALVA, SÓ ELE TE DAR VIDA ETERNA... 

+30-13 

42) 12h17 Juiz manda tirar do ar imagens do corpo do cantor Cristiano Araújo 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO – Fernanda Borges 

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/thiaguinho-homenageia-cristiano-araujo-durante-show-em-curitiba.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/thiaguinho-homenageia-cristiano-araujo-durante-show-em-curitiba.html
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Título com alteração: “Juiz manda Google e Facebook tirar imagens de Cristiano Araújo 

do ar”. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/juiz-manda-google-e-facebook-tirar-

imagens-de-cristiano-araujo-do-ar.html 

427mentários 

1-E todas as outras fotos e vídeos de outras pessoas que tem na internet, o senhor não 

vai mandar tirar, sr. juiz ?????????? Esse Brasil é uma palhaçada !! 

+454-73 

a- Estão mortos por acaso? Vc é que é um palhaço 

+3-38 

b- Reinaldo Fernandes Estão sim 

+14-0 

c- Juiz puxa saco de famoso. 

+1-14 

d- Nãoooo! estão vivos, bípede que deveria ser quadrúpede 

+7-1 

e- Fizeram isso com aquela bailarina funkeira que o marido matou e não vi juiz fazer o 

mesmo. 

+24-2 

f- Verdade, tantas imagens de anônimos assim da mesma forma e juiz nenhum manda 

tirar 

+10-1 

g- Se não entende de lei não fale besteira. O juiz foi PROVOCADO pelos advogados a 

tomar uma medida. São os interessados tem que buscar a justiça em cada caso, aí o juiz 

se manifesta no caso concreto. 

+23-3 

h- Observadora , o pessoal gasta um tempo danado na internet vendo futilidades e nada 

de estudar. Se lessem um pouco mais, não cometeriam esses equívocos. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/juiz-manda-google-e-facebook-tirar-imagens-de-cristiano-araujo-do-ar.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/juiz-manda-google-e-facebook-tirar-imagens-de-cristiano-araujo-do-ar.html
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+10-0 

i- Foster Falou e disse. 

+4-0 

j- Primeiro : Para esse Wander e esse Reinaldo... É lógico e óbvio que falei sobre as 

fotos de pessoas mortas, suas amebas !! Segundo : Observadora, o juiz foi provocado ?? 

Tá bom, o juiz só fez isso, porque o assunto tá estourado na mídia... Conheço alguns 

casos de pessoas comuns que entraram na justiça para retirada de fotos da internet e não 

conseguiram.. Muitos hipócritas que comentam nessa página hoje,já viram e 

compartilharam fotos de caráter violento e agora pregam respeito à família do cantor.. E 

o respeito à todos os outros mortos da internet, onde está ? 

+8-1 

k- Joao Silva Isso não significa absolutamente nada. Vai depender do entendimento do 

juiz. Eu já entrei com uma ação na justiça e perdi minha amiga com a mesma condição 

financeira que eu, pleiteando a mesma coisa conseguiu. Isso faz parte. O direito não é 

uma ciência exata é a ciência do "depende". Vc pode ter decisões diferentes sobre o 

mesmo assunto e isso acontece com muita frequência. 

+5-2 

l- É verdade. 

+1-0 

m- Observadora.. Você quer dizer que o fato da mídia e as redes sociais estarem 

divulgando essas fotos e vídeos, não influenciou em nada a decisão desse juiz ? Me 

desculpe, se você disser que não, então você tá fugindo do que é a realidade aqui no 

Brasil. 

+2-0 

n- Pessoal leigo, não sabe que existe uma coisa chamada '"inércia"....fazer o que né?! 

+0-0 

o- O rapaz era famoso, querendo ou não! Foi muito oportunismo, antiético fazer isso! 

Tem que ser mto bobok pra escrever um comentaria desses! 

+1-1 
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p- O direito não é uma ciência exata... É a ciência do "depende"... Depende da 

influência midiática que a pessoa envolvida tenha! Geralmente é disso que "depende" o 

"entendimento" do juiz... 

+2-1 

q- Que fique bem claro: achei a decisão do juiz corretíssima! Só está faltando agora que 

a mesma correção seja aplicada no mesmo tempo recorde em outros casos similares que 

envolvam anônimos. Isonomia é a questão! 

+2-1 

r- Kassiane Boa Kassiane..O problema maior não é nem desconhecer pq nem todo 

mundo estudou direito, mas sim se encher de razão se metendo a falar sobre o que 

ignora. 

+0-0 

2- TIRAR DO FACEBOOK E GOOGLE E FACIL... DIFICIL E TIRAR DO 

WHATSAPP... 

+213-5 

3- Tô vendo um monte de "advogado de internet" por aqui cheio de razão. .Vamos lá: " 

Ah..mas tem um monte de morto na internet e ninguém faz nada" " só pq é rico o juiz 

mandou tirar" e outras asneiras do tipo. Entendam uma coisa: nada impede que o 

familiar de QUALQUER dessas pessoas cujos corpos se encontram expostos na internet 

acionem o judicário. O juiz apenas se manifestou em um caso concreto, ele não foi lá na 

casa dos familiares e falou: " ei: vou ajudar vcs só pq seu filho érico e famoso". Burrice 

tem limite. As pessoas deveriam ler mais e escrever menos. 

+163-36 

a- Sua anta sim tem um monte, mais é necessário alguém solicitar a retirada, ou vc acha 

que o juiz fica vendo o watshapp ou de todo mundo kkkkkkkkkkkkkk, mais é anta viu. 

+4-9 

b- kkkkkkkkkkkkkkkk 

+2-2 
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c- Sergio Gomes O gênio, umas aulinhas de interpretação de texto iam cair bem hein? 

Quando eu disse que o juiz tem que ser provocado significa justamente que alguém tem 

que solicitar isso. Senhor, dai-me paciência... 

+5-1 

d- Observadora, não perca seu tempo. Você foi clara. O rapaz não entende porque não 

quer! Infelizmente a MAIORIA da população não é esclarecida e conversa pelos 

cotovelos. 

+4-1 

e- A realidade, porém, é que a Justiça também é provocada a se manifestar em outros 

casos tão concretos quanto. A diferença, no entanto, é que a celeridade não é a mesma. 

A prioridade com que os casos concretos são julgados é que nos mostra a diferença 

quando a Justiça é provocada para julgar a causa de um anônimo e de um famoso. Ou 

alguém é capaz de dizer que nossa Justiça costuma ser tão célere assim? Hein? 

+6-0 

f- Rogerio Santos Neste ponto você está coberto de razão. 

+1-0 

g- Na verdade esse Juiz também está querendo seus 15 minutinhos de fama em cima da 

morte desse rapaz. 

+1-1 

h- concordo que a justiça deve valer pra famoso ou não famoso, mas em questão de 

velocidade na resolução de uma pessoa fora do meio artístico é a passo de tartaruga 

+1-0 

4- Wthasp é o Anti-Cristo na terra.. Quantos Casamentos, namoros, se foram por causa 

dessa desgraça na terra. Só serve para arrumar treta. Pornografia, Homicídios Só o que 

não presta..deveria banir isto do mundo ou ter algum filtro do que se compartilha. 

+215-108 

a- E quantos negócios são fechado por dia por grandes empresas, graças ao Whatsapp? 

Quantos recados as mães dão para os filhos por dia, e tal e tal. Um carro também é de 

grande utilidade para o homem mas se não saber utilizá-lo vira uma arma. 

+40-2 
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b- Quanta ingenuidade! O problema não é o whatsapp, são as pessoas, né!? pow 

+15-2 

c- Discordo não é o Watsapp que é do capeta são as pessoas que usam que são do capeta 

+10-0 

d- PRONTO, AGORA VÃO QUERER CULPAR O CAPETA..ELE NEM TEM 

WATTS GENTE... 

+6-1 

e- Agora o whatssap obriga vc a trair, quem trai é a pessoa agora o cara vem por a culpa 

no whatssap, cada um escolhe e maneira que quer usar ele. 

+5-0 

f- AGORA PRONTO!!!!!! quem usa o "zap zap"?? acorda velho!!!! 

+0-0 

g- Rogerio, seu intestino vai até os dedos. Você é uma aberração. 

+0-0 

5- Ok, acredito que as fotos e o vídeo serão retirados. Aproveita a oportunidade, e pede 

pra tirar aquela moça que o noivo matou com escopeta, alguns afogados, alguns 

assassinados, alguns esfaqueados, etc..Ah, quase me esqueci...Os piores, na minha 

opinião, são de crianças inocentes, tira tudo por favor. 

+106-1 

a-É só os familiares recorrerem à justiça. Juiz não é delegado para sair investigando 

supostos crimes e sair distribuindo liminar por conta própria. O juiz age por provocação 

da parte interessada que pode ser particular ou um agente público. Se a pessoa não sabe 

do que está falando deveria ficar quieta. 

+2-4 

b- Observadora, vc existe mesmo ou é uma lenda? Caso não tenha notado,o que eu 

queria chamar a atenção para com esse comentário, é que as pessoas (por mais que 

vivamos em uma sociedade capitalista) são todas iguais...Burra!! 

+3-1 
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6- Não sou a favor do vídeo, alias sou totalmente contra, mais e os milhares de videos 

de acidentes de mortos, de barbáries que tem na internet, essas pessoas não tem 

familiares também ? a dor é igual para todos, que esses juízes tirem dos outros mortos 

também e punam os responsáveis. 

+92-2 

a-Ademir possa ser que a parti desse vidio comecem a pensar melhor em uma forma de 

acabar com vidios que mostrao barbaridades .... é pq o Brasil e assim tem que cair um 

predio para pode alguem se mexer do lugar 

+1-1 

b- O problema é que a justiça só age quando provocada. 

+2-0 

7- A JUSTIÇA PARA RICO É RÁPIDA,JÁ VI VIDEOS BEM PIORES VAZADOS 

NA INTERNET E NADA ACONTECEU 

+87-8 

a-Se fosse um pobre sequer era destaque no g1; 

+3-0 

b-Não falem asneiras..Os advogados entraram com uma ação. Na maioria das vezes a 

pessoa pobre nem sabe que isso é crime e não faz nada por desconhecimento porque ela 

tb tem o direito de provocar o Estado. Vcs estão misturando as coisas que é o poder do 

juiz de julgar e o direito e e interesse da parte em entrar com uma ação. Qualquer pessoa 

que acionar o judiciário, seja rico ou pobre, irá ter uma resposta, agora se a maioria dos 

familiares não acessam a justiça aí são outros quinhentos. 

+3-1 

8- É muita falta de amor ao próximo, recebi algumas imagens e fiz questão de apagar 

imediatamente e de policiar as pessoas que me enviou. Ele precisa de paz, orações, e 

não dessa exposição. 

+83-15 

a-Pelo que eu saiba ele não morreu? então pra q oraçoes pra ele? não tem 

fundamento!!!!!!!!!! 

+1-6 
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b- Ele morreu sim. Se você tivesse lido matéria saberia. E outra, pessoas vivas e mortas, 

todas precisam de orações. 

+5-2 

c- prove para mim que pessoas mortas precisam de oraçoes!!! 

+2-4 

d- Moço, não posso de provar cientificamente. Mas acredito que aceitar e desapegar 

desse plano para ir para outro seja difícil, principalmente da forma que ele foi, de 

repente, espero que por mais que não acredite, respeite a minha crença. 

+4-1 

e- Yasmin: não é questao cientifica é biblica, é espritual. unica forma de vc provar algo 

espiritual pra alguem é nela, claro si vc acredita nela. MAS respeito sua crença. gostaria 

muito que as pessoas tivesse curiosidade de perguntar aos PADRES,PR ... ETC. 

+1-1 

9- Hoje em dia tornou-se muito difícil controlar este tipo de absurdo. Qualquer acidente 

que tem, meia hora depois todo mundo da região já tem as fotos dos mortos no celular, e 

em menos de um dia o Brasil inteiro já viu. O certo era não repassarmos esse tipo de 

coisa, porque a dor que os pais e familiares devem sentir em ver algo assim, deve ser 

imensurável! 

+69-2 

10- Estas pessoas anonimas que morrem em acidentes de transitos e por tiros, 

traficantes, policiais, moradores, nao sao pessoas humanas igual a este cantor qual a 

diferença dele para o resto da população? Alguem pode me explicar pois colocam em 

todas as redes sociais e nunca vi ninguem comentar ou algum Juiz ir em defesa a familia 

me poupe. 

+86-21 

a-Perfeito, tudo que iria comentar. Obrigado por reconhecer isso também. 

+12-2 

b- Creio que é porque a empresa entrou com um processo. Eu ACHO que se alguém 

entrasse com um processo em algo relacionado, deveria ter a mesma 'ordem judicial' 

+2-1 
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11- Muitos criticam a comoção gerada pela morte do cantor, entretanto, há que se 

entender que muitas vezes um artista faz mais parte da nossa vida do que um amigo ou 

familiar. Suas músicas me consolavam e diziam coisas que às vezes ninguém mais 

falava. Em relação ao cinto de segurança, tenho certeza de que eles sabiam da 

importância do mesmo, entretanto, queria apenas saber se esses hipócritas, que ficam 

criticando, AO MENOS UMA SÓ VEZ, nunca andaram sem cinto na parte traseira do 

carro??? Outra coisa, pra ser um "ser humano" não basta apenas fazer caridade, BASTA 

TAMBÉM TER SENTIMENTOS!!! 

+88-26 

a-Gostaria de dizer, ainda, que esse tipo de coisa com "pessoas comuns" também deve 

ser combatido. Todo e qualquer ser humano deve ser respeitado, independentemente de 

sua condição social. 

+6-1 

b- Barábarábará berêberêberê te consola? 

+4-2 

c- gay.. 

+2-2 

d- Pedro Miranda vc dizer que um artista faz mais parte da vida do que um parente é 

apenas o sinal de quanto voluvel é um ser humano. Gosto de muitos cantores mais 

nenhum irá substituir membros da minha família. 

+2-2 

e- Carlos Ferreira Carlos Ferreira não sou gay e também não tenho problema com quem 

é... Cara, o gay aqui só pode ser vc... pois quem muito fica falando dos outros, 

chamando de gay e tal, é porque tem alguma questão mal resolvida... huashuashusah vai 

numa psicóloga, vai que ela te ajuda e vc se liberta... Vinicio Santos, eu também não 

troco familiar meu por cantor, leia direito, eu apenas disse que há momentos em que 

nenhuma pessoa próxima consegue ajudar, o que inclui os parentes. Também concordo 

com você, família é tudo na nossa vida. 

+2-3 

f- Um artista faz mais parte da nossa vida do que um amigo ou um familiar? É zoeira, 

né? 
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+2-2 

12- Só sinto dó desses dois funcionários sem caráter algum! A pobre coitada é uma 

mera "estudante de enfermagem". Se eu fosse da família do cantor, não deixaria ela 

pegar registro profissional de jeito algum. Se ela faz isso com um cadáver, imaginem o 

que não irá fazer em hospitais....O ser humano perdeu total noção, esses dois estrumes 

da clínica e o resto que acha essas medidas tomadas pelo juiz desnecessárias. Pessoas, 

vocês são deprimentes! 

+60-6 

a-Parabéns Larissa. Sua sobriedade se destaca nessa mar de estupidez. 

+4-0 

13- Essas pessoas deveriam estar na prisão e ficar uns dias refletindo sobre 

"RESPEITO". 

+40-3 

14- A GENTE QUE NÃO É DA FAMILIA, FICOU TRAUMATIZADO COM O 

VIDEO E AS FOTOS, IMAGINA OS FAMILIARES...TEM Q PROCESSAR ESSA 

MULHER E A EMPRESA DELA E ARRANCAR ATE O ULTIMO CENTAVO 

DESSA INFELIZ. NAO TERIA DÓ NENHUMA.QDO UM OUTRO FAMOSO 

MORRER,UM FAMILIAR, MSM COM A DOR DA PERDA VAI TER QUE 

ACOMPANHAR O CORPO EM TODOS OS LUGARES P CIENTIFICAR QUE ISSO 

NAO IRA OCORRER TB. FAMILIARES,DEUS CONFORTEM VCS NESSA 

IMENSA PERDA. MAS POR FAVOR, NAO FIQUEM COM DO DESSA MULHER 

E NEM DA EMPRESA QUE TRABALHAVA,PROCESSA ELES DE TODAS AS 

FORMAS POSSIVEIS, E FAÇA PRINCIPALMENTE ESSA MULHER PAGAR ATE 

O ULTIMO CENTAVO 

+39-6 

a-Quem paga suas contas? 

+0-3 

b- Vc que não é, trouxa! 

+1-0 
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15- Se fosse um mendingo ou outro anonimo qualquer duvido que teria toda essa 

repercussão 

+45-13 

a-Isso não da Ibope pros jornais e sites só quando é um famoso :D 

+3-0 

16- Tem que fazer um limpa na internet.Tem que tirar as fotos desse tipo de todas as 

pessoas que morrem, principalmente morte trágica da internet. Onde já se viu isso ai!! 

Tem que proibir geral senhores, não é só por que o cara morreu numa Ranger que é 

melhor que os demais defuntos não!! 

+33-2 

17- Só as imagens dele e dos outros ?? dos pobres pode ficar 

+36-5 

18- Falta de respeito. Não só porque era o Cristiano, porque eu já vi de outras pessoas. 

+32-3 

19- ESTE MONTE DE SEGURANÇA Q ESTAR AI NA SEPULTURA DO RAPAZ 

DEVERIA TER FICADO UNS DOIS NA CLÍNICA PARA NAO TER 

ACONTECIDO ISSO, ALÉM DO MAIS DEVERIA SER PROIBIDO 

FUNCIONÁRIO NAS CLÍNICA Q TRABALHA COM ISSO USAREM 

CELULARES ,MAQUINAS FOTOGRÁFICAS E SIMILARES .JA DEVERIA SER 

PADRÃO , JAJA ALGUÉM ENVENTA UMA LEI PARA TAL ,UFF 

+33-5 

a-E a escola, frequenta apenas pela merenda jovem ? 

+6-1 

b- Isso que dá não ir pra escola e só ir em shows. 

+1-2 

20-Inclusive a irma daquela mulher que morreu com um tiro na cabeca, dado pelo 

namorado traficante, tambem se revoltou e pediu que retirassem as fotos do ar .. mas 

nada aconteceu, ninguem se comoveu. 

+29-2 
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a-Tinha que ter entrado com uma ação na justiça. As fotos do Cristiano não foram 

tiradas porque as pessoas se comoveram e ficaram revoltadas, o juiz mandou tirar 

depois que foi acionado judicialmente. O problema é que a maior parte das pessoas 

desconhecem seus direitos. 

+7-1 

b- Observadora, a justica nao devia esperar por acoes e reclamacoes. Devia haver uma 

lei que punisse com rigidez (30 anos de cadeia) para quem tira a foto ou faz o video, 

para quem posta e para quem compartilha. Ah, e o familiar da vitima ainda teria o 

direito de torturar, pelo menos uma vez por semana, o verme que faz isto. 

+0-0 

43) 13h12 Integrante da equipe de Cristiano Araújo desmaia ao visitar túmulo 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO – Sílvio Túlio e Táliton Andrade 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/integrante-da-equipe-de-cristiano-

araujo-desmaia-ao-visitar-tumulo.html 

220 comentários 

1-Gente, mais respeito! Não foi um simples cantor que morreu! Morreu um sonho, 

morreu o sonho de um pai, morreu o sonho de duas famílias, morreu o sonho de mais 50 

famílias, pois na equipe do Cristiano Araújo, eram 50 profissionais. Respeitem! Já basta 

o que fizeram com a divulgação de imagens dele. Lendo os comentários do G1, vejo o 

quão podre é a mente humana, meu Deus!!!! 

+252-12 

2- Engraçado, algumas pessoas nos comentários dizem que nem sabe quem é Cristiano 

Araújo mas perde seu precioso tempo para entrar na notícia e ainda comentar, imagina 

se conhecesse então.. Tinha ido a pé até Goiania para acompanhar o funeral!!! 

+244-15 

a-Camila, pare de chorar o cantorzinho nem sabia que vc. existia. 

+0-11 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/integrante-da-equipe-de-cristiano-araujo-desmaia-ao-visitar-tumulo.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/integrante-da-equipe-de-cristiano-araujo-desmaia-ao-visitar-tumulo.html
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b- Luiz Gomes, faz um favorzinho pra mim? Vai tomar no teu Jiló !!! Obrigada. 

+7-0 

c- Camila Teixeira , fica calma amor!! 

+0-0 

d- Concordo bom vc Camila .... 

+3-0 

3- Alem de perder um ídolo um animador , o cara deixa o brasil de luto e pessoas 

desempregadas , uma lastima infelizmente essa é a nossa vida que descanse em paz 

+216-35 

a-Deixa o Brasil de luto? não seja hipócrita. 

+13-3 

b- Eu não estou de luto, não fale por mim. Obrigado. 

+12-6 

c- Eu também não estou de luto, afinal sequer o conhecia. 

+6-6 

d- Engraçado que as pessoas não conhecem e blá blá blá! Mas entram para ler e 

comentar em todas as matérias envolvendo o artista! Hipocrisia, a gente vê por aqui! 

+8-4 

e- Fale por você. O Brasil não está de luto. Eu não estou de luto. 

+6-4 

f- Ele deixou as pessoas desempregadas? coitado, nao culpa ele nao... o desemprego é 

culpa do PT!!! 

+5-4 

g- Quem está de luto aqui é vcs que são sertanejo do interior, até pq eu não curto essas 

músicas, fala por vc, o Brasil está de luto, vc quis dizer o Goiás né, de onde vem essas 

dor de cotovelo. 

+1-4 
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4- Vamos parar de fazer comentários desrespeitosos, o rapaz ainda está muito abalado 

com o que aconteceu querendo ou não a convivência faz a gente se apegar as 

pessoas...ou será que ninguém te amigos aqui?..hipocrisia! 

+161-11 

a-Belo comentário! 

+7-2 

5- Acho inacreditável essas pessoas chegarem a pensar em ser engraçado em uma 

matéria dessa. Eu nem era fã dele mas fiquei abalado, os engraçadinhos com espírito de 

porco (com todo respeito ao animal) divertem apenas a si mesmo, é triste. 

+115-3 

6- Grande bosta ! Enquanto isso 4 meninas foram estupradas e espancadas e 1 morreu 

pelas mão de 4 criminosos e o pais não fica comovido ! Os 4 criminosos deveriam ser 

enforcados em praça publica !!!!!!! 

+160-51 

a-9 negativo seu comentario..kkkkk...nao pode ser cara...fiz um comentario tb sobre 

uma senhora q morreu na fila de espera do hospital,horas antes do cantor morrer... 

+5-0 

b- Concordo. É sempre triste quando alguém do bem morre ( seja famoso ou não ), mas 

quando é um FAMOSO é essa comoção toda. Pessoal endeusa demais os famosos, 

impressionante. Quantas mortes lamentáveis acontecem diariamente e não tem essa 

comoção toda. 

+4-1 

7- Coitado, ele tá sofrendo tanto quanto a família. 

+109-6 

8- Meus sentimentos a todos os familiares... Que Deus os abençoe. 

+83-0 

9- Além de perder um amigo/companheiro, possivelmente podem ter perdido o 

emprego. Lamentável toda esta situação 

+85-4 
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10- Falta de respeito com a família .... 

+84-6 

11- Ôh povo cruel meu Deus!! Não respeitam nem os sentimentos dos outros!! Se trata 

de um ser humano minha gente. Não emporta a posição social da pessoa! 

+76-1 

12- Cadê o movimento "VAMOS PARAR O BRASIL HOJE" ??? Deu em nada... 

+123-58 

a-Vai trabalhar e não enche o saco. 

+8-6 

b- 'Cala boca inseto e vai trabalhar pra dar dinheiro pro PT' 

+5-3 

c- Cadê o movimento VAMOS FAZER MEU PAÍS CRESCER, vamos parar e de ser 

ignorantes e querer o pior para o país que é nosso não dos políticos. 

+5-1 

d- O Pais não é do PT é meu e de todos vocês. 

+4-0 

e- Mario Lima, continue elegendo esses políticos que a única coisa que vai CRESCER é 

o seu ROMBO 

+5-1 

f- Primeiro não votei no PT, segundo alguém tem que governar em vez de falar besteira 

de exemplos e ensine as pessoas a votarem certo, e outra antes de falar besteira vai 

estudar rebelde sem calça. 

+2-2 

g- São esses "rebeldes sem causa" que pela PRIMEIRA vez, após essas passeatas pelo 

país, forçaram essa Reforma Política... Que só não é melhor, por conta dessa parcela 

(que vc tá incluído Mario lima) que fica só criticando e vivendo de UTOPIAS... Vai pra 

rua sua ANTAA 

+2-1 

h- Mario Lima, escrever CORRETAMENTE, faz bem. 
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+1-3 

i- No coment. 

+2-3 

j- Mario Lima, usou o Google Tradutor.. rsrsrsrsrsrs.... Cara que escreve "rebelde sem 

CALÇA" sabe escrever em inglês? 

+1-4 

k- Mônica você e tão tapada que não sabe que isso é uma ironia, fazendo referência a 

quem ainda usa fralda e quer se revoltar contra o que não tem conhecimento. 

+3-0 

l- Não sei vocês, mas eu só sei que Jesus ama a todos na mesma proporção. Bom final 

de semana a todos! Paz, amor, carinho, igualdade e prosperidade... 

+3-0 

 

m- Pra você também Gelson. 

+1-1 

n- Mario Lima essa foi DEMAIS!!! ", fazendo referência a quem ainda usa fralda e quer 

se revoltar contra o que não tem conhecimento." 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...ANTA!!!! 

+1-0 

o- "Rebelde sem CALÇA" UHSUAHUHSUHSUHUSAUSHUASHUAHSUAHS...... 

+1-0 

p- Mario Lima você faz parte de um novo grupo: Analfabeto funcional que é Pseudo-

intelectual.. USHAUSHUASHUAHSUAHSUASUA Seu Rebelde sem Calça 

ushusahushuahsuahsuahusuas 

+3-0 

q- Monica Maria, dia 16/08 não vamos pagar a conta do PT 

+0-0 

r- Bandidinha defendendo bandido, lamentável. 
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+0-1 

s- Já começou com VC.q ta e parado sem fazer nada. 

+0-2 

t- Waldir Costa, tenho a sensação que vc é um FRUSTRADO e/ou FRACASSADO na 

vida... Aposto com qualquer um. 

+1-0 

u- Monica Maria sou bem casado.tenho dois filhos lindos.meu passado realmente ..foi 

muito difícil.mas sou feliz.!não fico cobrando das pessoas o que eu não Fasso.boa tarde 

pra VC e do fundo do meu coração .espero que VC seja muito feliz...um abraço.me 

desculpe por qualquer coisa ... 

+0-0 

v- Monica Maria e outra antes de você ter sensações. Passe a ter certezas.e melhor .bjs 

no seu coração.... 

+0-0 

13- Meu Deus, quanta desumanidade!Que vcs. que fazem esses comentários 

maldosos,que Deus nunca permita que vcs.percam um filho em uma tragédia e que 

jamais ouçam algum comentário igual!Respeitar o próximo é o minimo que o ser 

humano pode fazer! 

+64-2 

14- Enquanto eu choro junto vendo o vidéo,pessoas cruéis debocham,quanta 

crueldade,independente de ser famoso,devemos ser humanos,crueldade deveria ser 

crime!Amanhã pode ser vc!Pessoas podres,vazias,mal amadas,dignos de pena! 

+66-5 

15- Tristeza vê a outra parte da equipe que trabalhava com cantor Cristiano Araújo que 

já estava em Caruru porque ontem era para ele estar lá fazendo show nessa festa 

tradicional. Força para essa galera agora hora de pedir a Deus para iluminar o caminho 

dos dois falecidos Cristiano e sua namorada Allana. 

+64-4 
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16- Cada comentário!!! Gente, eles todos eram praticamente uma família, afinal viviam 

mais tempo juntos do que com seus familiares. Mas alguns internautas aqui não deve ter 

amigo q possa ser considerado um irmão. 

+55-3 

17- Isso deve ser apurado porque eu vi o vídeo e em nenhum momento o funcionário 

que estava fazendo a tanatopraxia ao menos olhou para a câmera ou falou algo, o cara 

estava trabalhando quietinho no canto dele, quem deve ser penalizada é a mulher que 

filmou, justiça seja feita. 

+55-4 

a-Concordo, ela até fala para ele dá thauzinho, ele responde nunca... 

+6-0 

18- Tristeza que parece nao ter fim....força pois Deus estar no controle..... 

+53-2 

19- Gente, o pessoal que tem essas imagens no WhatsApp, faria um grande gesto 

também, se deletasse tais imagens. 

+58-8 

20- Falta de profissionalismo e amor pelo próximo... 

+50-2 

44) 15h32 Motorista de Cristiano Araújo aponta falha mecânica em carro, diz 

irmão 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/motorista-de-cristiano-araujo-aponta-

falha-mecanica-em-carro-diz-irmao.html 

459 comentários. 

1-Land Rover sport 2015, problema mecânico??? 

+329-22 

a-Né 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/motorista-de-cristiano-araujo-aponta-falha-mecanica-em-carro-diz-irmao.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/motorista-de-cristiano-araujo-aponta-falha-mecanica-em-carro-diz-irmao.html
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+23-3 

b- Até a mais potente e moderna máquina está sujeita à falhas. Vamos aguardar as 

investigações 

+37-34 

c- Hum...acelerador? 

+29-3 

d- Deve ser a peça que fica em cima do acelerador e a que fica atrás do volante! São 

peças nacional! 

+42-6 

e- É uma máquina, está sujeita a dar problemas, pode sim ser o que ocorreu de fato. Ja 

ouviram falar na expressão: "menino novo também morre"...então... 

+12-20 

f- É....tava com problema mecânico mesmo, não deu para passar de 220Km/h. 

+22-2 

g- Motorista querendo tirar o dele da reta; é claro que a LandRover vai se manifestar e 

estar MUITO interessada nessa perícia...diferentemente de brasileiro, inglês tende a ser 

MUITO sério e fazer uma acusação dessas contra a marca vai trazer metade dos 

engenheiros da marca ao Brasil. Motô...sem malandragem vai...vc devia estar pisando 

MUITO e/ou dormiu e/ou foi braço mesmo. 

+7-0 

2- Velho o que eu acho absurdo e tentar arruma culpado para alguma coisa , porque o 

Cristiano e a sua Namorada não estavam com o cinto de segurança? o motorista poderia 

estar a 400 km/h que os verdadeiros culpados de ambas as mortes são os mesmos ... Não 

sei porque tentar achar ou culpar algo.. Roda de polegada maior não altera em nada o 

Carro e dependendo melhor ate a estabilidade do veiculo ... todo mundo querendo 

mascarar a verdadeira realidade , ele não usou o equipamento de segurança e pagou o 

preço , que Deus conforte a família dos dois 

+218-14 

a-Te engana que as rodas não altera o carro 

+10-7 
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b- Se o engenheiro desenvolveu aquele tamanho de roda deve-se usar a tal e não ficar 

fuçando o carro pra parecer mais bonito. Altera sim o carro, vc se engana em falar que 

não. 

+9-7 

c- Se você tirou carteira sabe que a culpa é do motorista, é papel dele verificar e analisar 

a situação para dar prosseguimento à viagem. 

+7-9 

d- Ricardo Lessa ... sério mesmo que você acredita que o motorista vai parar o carro e 

dizer pro patrão dele que se ele não colocar o cinto vai ficar parado ali no acostamento? 

É sério isso? Em que mundo você vive? 

+18-0 

3- Falha humana ou mecânica, no final de tudo, é o que menos importa. A questão é que 

duas pessoas jovens morreram desnecessariamente por não estarem usando cinto de 

segurança em pleno ano de 2015. Poderiam estar em casa, com boa saúde, se tivessem 

feito uma coisa tão simples, mas que parece ser algo anormal neste país em que o 

respeito as leis é um luxo. Uma pena... 

+165-3 

a-Importa para serem feitas melhorias. 

+1-0 

b- E o pior: sem cinto na estrada. 

+2-0 

4- Um Range Rover 2015 com falha mecânica???? Kkkkkkk Sem nenhuma marca de 

frenagem na pista??? Kkkkkkk. Esses carros têm nível de confiabilidade máximo. Deve 

ser uma piada fúnebre!!! O bonitão dormiu, saiu da pista e capotou, sem nem mesmo 

reagir freando o carro!!! 

+146-25 

a-Paulo Mata,,,vc. acusa.Não seria mais educado e prudente esperar? 

+10-9 

b- Yra Doce , quantas pessoas compram carros zero km e trocam as rodas? e nem por 

isso causam acidentes? 
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+2-1 

c- O carro cumpriu seu papel com sistema de segurança... 8 Airbag abertos e o motorista 

e passageiro já estão de alta para um acidente dessa gravidade porque usavam o cinto, 

simples. 

+10-1 

d- Alta velocidade, falta de cinto e desnível na pista mistura perfeita para um acidente 

fatal. 

+3-1 

e- Meu pai dizia. "quanto mais experiente vc fica,mais devagar vc anda." talvez seja 

mais ou menos assim........80,90 km/h.......pode estourar pneu que não causa uma 

desgraça dessa....... 

+10-3 

f- Diz ai deus melhor e maior que tudo e todos.. JUGA MSM afinal VC pode ne """ 

+0-0 

5- Não é falha mecânica, nem pneu coisa nenhuma! É alta velocidade e provo ainda por 

cima. Se eles estavam no posto as 2:49 e o acidente ocorreu as 3:10 há 

aproximadamente 60 km do posto. Eles estavam numa VELOCIDADE MÉDIA de 180 

KM hora. Falha do condutor sim, assumiu o risco de matar. Será que ninguém fez esse 

calculo antes? Só eu pensei nisso? 

+129-10 

a-Isso se ainda nao ficaram um pouco no carro comendo e conversando, pois o video 

mostra eles deixando a loja de conveniência e não saindo de carro do posto 

+11-0 

b- Mandou bem, Evelin 

+4-0 

6- Esse caso ainda vai dar muito pano pra manga... Range River Sport 2015 (excesso de 

confiança no carro). Rodas com aro maior do que o da original (comprometimento 

dirigibilidade). Percorreu 60km em 21 minutos (excesso velocidade). Acidente ocorreu 

em linha reta (distração, cochilo ou pneu estourado). Ocupantes foram lançados para 

fora do carro (falta de uso de cinto de segurança). Morte do cantor ocorreu cerca de 4 
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horas depois do acidente (por ser artista, pressão para transferir para a capital ao invés 

de operar no interior - hemorragia interna não dá pra esperar). 

+117-7 

a-Alexandre, você falou certo.Todos esses fatores favoreceram a morte do cantor. 

+10-0 

b- Verdade. Tudo ajudou. Mas penso que se ele tivesse ficado em Morrinhos até ficar 

um pouco melhor, quem sabe ele teria mais chances. 

+3-0 

7- O pessoal fala do não uso do cinto,mas vocês mesmo não usam no banco de 

trás...95% não usa infelizmente 

+113-12 

a- Pior que e verdade eu mesmo nao dava bola para uso no banco de tras.. 

+3-0 

b- Sempre uso 

+4-0 

c- Uso em qualquer situação até mesmo pra ir até na outra. 

+1-0 

8- QUERO SABER SE TEM INVESTIGAÇÕES DESSE PORTE EM TODOS OS 

ACIDENTES QUE OCORREM NO BRASIL. OU O FATO DE OUTROS NÃO 

SEREM FAMOSOS OS FAZEM MENOS HUMANOS? 

+84-7 

a-Larga de ser animal se a investigação é desse porte é pq a familia é rica e esta 

pagando! Se todos acidentes for de pessoas ricas as investigações serao desse msm porte 

tbm 

+2-8 

b- Que eu saiba quem esta investigando é a policia, a mesma policia que é do estado o 

mesmo estado que arrecada impostos e o mesmo imposto aonde o rico e pobre paga , 

porque o rico tem mais prioridade em uma investigação feita pelo estado? 

+8-1 



251 
 

c- Glaytsdon Junior exatamente oque ia deixar escrito pra esse burro ai....existem sim, 

so que essa esta na midia por ser de um artista famoso no brasil inteiro, ou seja, gera 

repercussão, onde eles ganham com isso... 

+0-1 

9- Minha opinião é a seguinte, por que o cantor não estava usando o cinto, falta de 

conhecimento?, todo mundo que compra um carro desse quer mudar o visual com jogos 

de roda maiores e com perfil mais baixos, o que é que a montadora tem haver com isso, 

será que ela tem culpa dos ocupantes não ter colocado o cinto, todos os dias várias 

pessoas morrem no trânsito do Brasil por não estarem usando o cinto, será que a justiça 

vai mandar a delegacia investigar todos os casos e processar as montadoras, agora se ele 

estivesse usando o cinto e tivesse sido lançado do carro ai sim a montadora era culpada 

+71-9 

a-A questão não é a montadora, é saber se houve problema na roda, a partir disso, se 

foram entregues dessa forma pela concessionária etc, mas uma coisa é certa, 

responsável em cobrar o uso do cinto pelos ocupantes, é do condutor, principalmente 

sendo ele, motorista profissional e sabendo que as pessoas erram no trânsito. Cabe a ele 

a responsabilidade de zelar pela segurança dos ocupantes, por isso, ele, motorista, 

precisa estar bem, sem sono, lúcido, respeitar limite de velocidade, manter a 

manutenção do veículo em dia, para EVITAR O ACIDENTE, até pq, há casos que nem 

o cinto salva as vidas. 

+3-0 

b- Digo isso, claro, sem querer, tirar a importância no uso do cinto de segurança, mas 

cinto não previne o acidente de fato, apenas reduz o risco de morte, não há nenhuma 

garantia. 

+2-1 

c- Goiano não usa cinto porque é coisa de boiola, macho que é que macho sai voando 

pelo janela kkkkk Eu sou borracheiro e alinhador profissional à 16 anos e sei que msm 

estourando um pneu à. 120 kmh em um range rover o maximo que aconteceria era um 

capote ou 2 e pararia a poucos metros não em 80 a 100 metros , eles estavam acima de 

200kmh 

+3-0 
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10- Sendo coerente com as informações apresentadas, é possível perceber o logo da 

fabricante nas rodas, mesmo não sendo a original do modelo "SPORT", é totalmente 

adaptada por ser da mesma montadora, incluindo o número de parafusos, profundidade 

e furação. A espessura do pneu pouco interfere se estiver em conformidade com a roda, 

estando na calibragem correta é obvio. O veículo é um dos mais seguros do mundo, 

pode apresentar defeito? sim, pois é uma máquina, mas em uma reta, pista bem 

pavimentada, sem obstáculos? sem julgamento, realmente fica difícil acreditar nessa 

versão! 

+63-3 

a-Quase óbvio que estavam andando muito rápido... O carro é muito estável... 140 km/h 

chega a dar sono... 

+4-0 

b- 68% dos acidentes acontecem em pista reta e com boa visibilidade... por pura 

imprudência... Estando em uma máquina potente, estável, tipo avião... pisa fundo e testa 

a potência.... corre o risco de dar algo errado. 

+0-0 

11- Até agora, os únicos fatos concretos são: houve um acidente e duas pessoas 

morreram. Se estavam correndo, se o pneu estourou, se as rodas não originais alteraram 

alguma característica do carro que ocasionou o acidente, se o motorista dormiu.... 

ninguém pode garantir... Caberá à policia e aos peritos chegar à conclusão... Tudo é 

possível.... Não façamos julgamentos levianos e precipitados... 

+67-7 

a- Hhum 

+1-2 

12- Range Rover Sport 2015, 7 airbags, controle de frenagem e rolagem, um carro 

muito seguro, mas não existe segurança pra nenhum veículo acima de 120 kmh, assuma 

logo a velocidade e a perca do controle da máquina... Errou, assuma seu erro e não volte 

a repetir; 

+74-15 

a-Parei de ler no perca. 

+7-1 
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b- Perca de controle? acho que foi é perca de tempo eu ler isso! 

+3-4 

c- Para emitir essa opinião, você deveria estar de corpo presente no ato do acidente...Por 

favor! 

+1-3 

13- Aparentemente a rodagem original do veículo foi alterada de aro 18 para 22, o 

desgaste e o perfil baixo dos pneus podem ter causado o acidente, mas a hipótese do 

motorista ter dormido no volante deve ser considerada. É pouco provável que tenha 

ocorrido excesso de velocidade, o motorista cansado tende a diminuir a velocidade do 

veículo. Muitas vezes a pessoa dorme de olhos abertos. Uma fatalidade que ceifou a 

vida de um casal de jovens. 

+63-4 

a-Entao cara com a aro 22 e por ser perfil baixo a probabilidade de estoura abaixa 

menos ainda com aro 22 ele teria mais aderensia na pista quanto maior o perfil mais a 

tala quanto maior a tala maior o tamanho do pneu com isso teria mais pneu na pista e 

voce o pneu teria marcas no chao 

+0-1 

14- Alta velocidade, e agora a culpa é do carro... 

+59-4 

a-Concordo com vc! 

+0-1 

15- Pra conseguir espatifar um Carro assim, precisa de uma certa velocidade. 

+54-2 

16- Sem querer crucificar o motorista, mas uma Land Rover 2015 dificilmente daria um 

problema mecânico que ocasionasse tamanha tragédia. Em minha humilde opinião, e 

dirigindo por Todo o Brasil, acho que o motorista estava em alta velocidade, pode ter 

dormido e ao sair da pista o carro veio a capotar. Não há marcas de freio no asfalto, 

todos os Air bags foram acionados, mas o principal: O cinto de segurança que muitos 

riem quando pedimos para colocar. 

+55-3 
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a-Rodovia com limite 110 km/h isso já é bem rápido e a Land Rover fez um Recall de 

36 mil unidades da Evoque a algum tempo. Ultimamente o que mais se vê são anúncios 

de Recall na televisão. Não é pq é novo que não dá problema a apuração quem vai 

decidir isso. 

+1-0 

17- Sinceramente eu pensei no primeiro momento que o motorista tivesse dormido ao 

volante. mas ao saber que a viagem era curta e recém tinha começado a dirigir, descarto 

esta possibilidade. sobre a mudança das rodas, deve ser analisado. o pessoal fica 

mudando a aerodinâmica do carro e acha que não muda nada......também pode ter 

certeza que ele estava acima da velocidade permitida no trecho.... 

+54-2 

18- O excesso de autoconfiança causou as mortes. Nós, com raras exceções achamos 

que acidentes só acontecem com os outros, principalmente quando estamos em um bom 

carro. Por isso descuidamos, deixando de usar o cinto no banco de trás, excedendo o 

limite de velocidade, usando celular enquanto dirigimos. Esse quadro só vai mudar 

quando mudarmos nossas atitudes e aceitarmos que erramos muito no trânsito. 

+49-1 

19- Falha em todos os lados... só tem falha! Falha do casal que não usou o cinto, falha 

do motorista que corria de mais, falha da alteração desnecessária do veiculo, falha dos 

preparadores da clinica que filmaram, falha do cara que tirou as fotos e enviou... é tanta 

falha que vai dar mais de 100 reportagens! 

+49-2 

20- Bom pelo estado que o carro ficou a 100km ele não estava mesmo. Infelizmente 

muita gente anda a 180km pra ganhar 30 minutos no final, arriscando a vida de muita 

gente, vejo isso sempre quando estou na estrada. 

+53-6 

a-uma rodovia de mao dupla com velocidade máxima de 110 km/h e cheia de radares 

funcionando acho muito improval tau velocidade 

+3-3 

b- Não fale besteira, carros importados se destroem pra proteger o obtaculo, vá estudar! 

+1-4 
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c- Amigo, mesmo que estivesse a 200, aquilo é uma range rover, e o acidente foi em 1 

reta, por isso não tem opções possíveis que fujam do motorista ter dormido ou das 

rodas, que não eram originais, serem ching ling e terem quebrado, nenhuma falha 

mecanica faria o volante virar para algum lado! Eo que mata nas nossas estradas não é o 

excesso de velocidade, mas o despreparo dos motoristas, as pessimas condições das 

estradas e o alcool! o limite dessas estradas é de 110, mas uma capotagem a 110 não 

terá grande diferença de uma a 180, passou de 100, qualquer situação é incontrolavel! 

+1-5 

 

45) 17h31 Cristiano Araújo é homenageado por dupla no local onde fez o 

último show 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-e-homenageado-por-

dupla-no-local-onde-fez-o-ultimo-show.html 

Dois comentários. 

1-Lindo essa homenagem tem que continuar para os vitimados dessa tragédia. 

+36-0 

2- Homenageam todas vitimas de todos acidente , toda gerra ,vamos refletir o valor da 

vida pessoal , um famoso tem o mesmo valor de quem não tem fama 

+14-14 

 

46) 19h11 G1 Goiás transmite especial em homenagem a Cristiano Araújo 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/g1-goias-transmite-especial-em-

homenagem-cristiano-araujo.html 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-e-homenageado-por-dupla-no-local-onde-fez-o-ultimo-show.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-e-homenageado-por-dupla-no-local-onde-fez-o-ultimo-show.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/g1-goias-transmite-especial-em-homenagem-cristiano-araujo.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/g1-goias-transmite-especial-em-homenagem-cristiano-araujo.html
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Quatro comentários 

1-Que pena a Globo Minas não transmitir. Deveriam fazer essa homenagem em rede 

nacional. 

+32-2 

2- Goiano. Legal a homenagem . 

+27-2 

3- Então,kd o link pra assistir ao especial??? estava trabalhando nao pude ver!!! vcs nao 

vao disponibilizar?? 

+26-2 

4- Hoje vai começar os especiais para as férias de julho no pantanal do programa 

"Estrelas" da angélica a tarde depois jornal hoje. É o último programa que cantor 

Cristiano Araújo ele participou foi para essa série inédito das estrelas direto do pantanal. 

Só ia no ar participação dele em 14 julho/15 mais pelo falecimento do mesmo e uma 

forma de homenagem o programa começará essa entrevista feita com ele. Tbm vai ser 

reprisado em homenagem ao cantor no programa ritmo brasil todo sáb 19h10 da Fa 

Morena uma entrevista especial ela fez com ele contando sua vida, carreira, cantando 

com sua banda etc. 

+16-1 

 

47) 20h53 Vídeo mostra motorista e empresário de Cristiano Araújo antes do 

acidente 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO – Sílvio Túlio 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/video-mostra-motorista-e-

empresario-de-cristiano-araujo-antes-do-acidente.html 

216 comentários. 

1-O motorista e o empresário de Cristiano Araújo saíram às 02:49 de uma lanchonete no 

dia do acidente. Então arredondei pra 02:55 que mais ou menos o tempo até chegar no 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/video-mostra-motorista-e-empresario-de-cristiano-araujo-antes-do-acidente.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/video-mostra-motorista-e-empresario-de-cristiano-araujo-antes-do-acidente.html
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carro. Aí o acidente aconteceu às 03:10, exatos 57,4kms de distância da lanchonete. 

Então foram 15 minutos de percurso né? Aí fiz um distância sobre tempo e achei 

230km/h que os caras estavam em média. 57,4km = 57400 metros 15 mins = 900 segs v 

= d/t v = 57400 metros / 900 segundos v = 63,7 m/s v = 229,6 km/h Ou seja: Motorista 

lascado! Me corrijam se estiver errado. 

+408-42 

a-Média de 230km/h. Motorista fudi%$ 

+13-0 

b- Nessa velocidade é pedir pra morrer até mesmo em boas rodovias durante o dia, 

imagina de madrugada nas do estado de Goiás, que bem conheço e são verdadeiras 

porcarias... 

+10-7 

c- Eles saem às 02:49 da lanchonete, aí coloquei 6 min de tolerância até sair da 

lanchonete, ir até o carro, ligar o carro e cair na br. 

+12-1 

d- 02:49 para 03:10= 21 minutos divido por 57.40 km= 273 km por hora, no seco, mas 

ainda tem o tempo dele caminhar até o carro,entrar.colocar cinto,ligar o carro,fazer 

manobra para sair do posto e por fim começar a desenvolver velocidade,mesmo sabendo 

que a Ranger Rover que ele possuía vai de 0 a 100 km/hora em 7 segundos,portanto se 

tirarmos todo o trajeto até se iniciar a viagem vamos dizer que restou 16 minutos, 16 

dividido por 57.40=358 km hs, mas se a velocidade máxima (versão que ele usava) 

segundo a Lande Rover é de 240km hs?? 

+6-16 

e- Eu imaginei o mesmo! So que calculei que estivesse a 200 km /h 

+4-0 

f- Muito ruim de Matemática!! a coisa é bem simples: 57 km em 15 min = 57 x 4 

km/hora!! 

+7-1 

g- Hugo Silva nos explique seu cálculo o caminho q vc usou para chegar ao 15 e da 

mesma forma ao 4 
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+1-3 

h- Na verdade são mais de 70 Km do posto até o local do acidente. 

+2-0 

i-Varios comentários estão condenando o motorista... O carro estava em alta 

velocidade? "sim", aproximadamente 175km/h, Mas gente, o Cristiano estava dentro do 

veiculo, alguém parou para pensar se não foi ele quem mandou acelerar, ele era o 

patrão, pode ter pedido para andar mais de pressa, outra, ele e a namorada estavam sem 

o cinto de segurança, ou seja, "todos" dentro do veiculo assumiram riscos, mas a 

verdade é que foi uma tragedia, todas as investigações estão apontando falha mecânica. 

O aro da roda se deslocou antes do impacto, segundo alguns peritos isto é um forte 

indicio. 

+18-2 

j- Flaminio Filho eu e nem de longe estou condenando o motorista, até porque quem 

não usou o cinto de segurança foram eles, aprova está ai para todos verem quem estava 

na frente usando cinto sobreviveu,não importa a velocidade conheci gente que estava 

usando cinto na parte de trás do carro e morreu por esmagamento dos órgãos internos..... 

que Deus conforte aos que ficaram,familiares,sobreviventes,amigos.....sempre tem que 

ter um bode expiatório. 

+3-0 

k- Euterpia Rocha uma hora tem 4 grupos de 15 minutos 

+3-2 

l- 15 minutos é igual à 1/4 de hora, por isso que ele multiplica o espaço percorrido em 

15 minutos por 4, para saber quantos quilômetros ele andaria em 1 hora. 

+3-0 

m- Eduardo Tahara obrigada pela informação amigo! 

+1-0 

n- Eric entendi agora obrigada! 

+1-1 

o- O MOTORISTA OBEDECE AS ORDENS DO PATRÃO!!! 

+2-0 
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p- Velocidade maxima deste carro é de 210 km/h. pelo seu calculo em algum momento 

podem ter passado dos 250 km/h. 

+0-1 

q- Recalcule com 25 minutos 

23 

r- Guilherme Neto, e responde pelo ato. Até porquê ele é o responsável por tudo que 

acontecer com o veículo, ele obedeceu regras e colocou a vida de todos em risco. 

Imagina se tivesse sido uma batida e no outro carro estivesse você com toda sua 

família... Nenhuma ordem vale mais que uma lei. 

+5-0 

2- Não é PNEU coisa nenhuma, ALTA VELOCIDADE. E provo ainda por cima. Se 

eles estavam 2:49 no posto de gasolina. E as 3:10 ocorreu o acidente ha aprox 60 km de 

distância. Eles estavam ha uma velocidade média de APROX 180 KM POR HORA. 

Façam a conta. Ninguem fez esse calculo antes? Sò eu pensei nisso? Imprudência total. 

+249-10 

a- Eu ia comentar a mesma coisa!!! 

+17-0 

b- Alta velocidade foi a causa do acidente... saiu da pista, entrou na vala do canteiro 

central e capotou. 

+18-0 

c- Leia os coments e saiba que outros já tinham pensado 

+1-0 

d- Ricardo Batista, sobre o meu "ninguém fez esse calculo", não me refiro a quem 

comentou aqui. Mas quem está cuidando da investigação, pq estão dando muito ênfase 

ao: pneu, dormiu no volante e etc. 

+4-0 

e- Essas imagens só foram divulgadas agora.. Certeza que irão fazer essas contas 

+3-0 
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3- Pra quê computador de bordo? Deixa que eu faço as contas! Vamos lá: 21 minutos 

são 0,35 Hora. Se o carro percorreu 57,4 Km em 0,35 Hora, eles estavam numa 

velocidade média de 164km/h!! 

+184-13 

a-É importante demais este seu cálculo. Ajuda a elucidar uma das causas do acidente, a 

alta velocidade. 

+13-6 

b- Se for essa conta mesmo...a velocidade e bem compatível com o estrago do carro 

+8-0 

c- Mas você não pode levar em consideração a Hora que a Câmera gravou os dois fora 

do carro. Tem que calcular 3 a 5 minutos a mais, pois é o prazo dele entrar no carro, se 

acomodar, ligar e sair. Ou seja, a velocidade é bem maior. 

+6-0 

4- Se o posto fica no km 670 da rodovia e o acidente ocorreu no km 612.6 dá 57.4 km 

de distância. Levando em consideração que eles entraram no carro e deram a partida três 

minutos após o horário das imagens chegamos a construção que eles percorreram 57,4 

km em 18 minutos. Dividindo 57,4 por 18 e multiplicando por 60 chegamos a uma 

velocidade de 191,33 km por hora... Isso a noite é o mesmo que pedir pra morrer!! 

+115-5 

a-Isso é homicídio doloso e não culposo.. O cara que dirige a mais de 190 km por hora a 

noite assume o risco de matar! 

+5-1 

b- Pois é!!! e o pai , questiona se Deus realmente existe!!! O excesso de velocidade e o 

não uso do cinto tbem existe!!! né seu Zé! 

+6-0 

c- Verdade Felipe.. Outra pergunta, será que eles lancharam antes de sair ou lancharam 

durante o percurso? Será que o motorista se alimentava enquanto conduzia? Essas 

variáveis podem ter influenciado no resultado, com certeza ele pico de velocidade de 

mais de duzentos kilometros por hora já que só podemos calcular a velocidade média. 

Com certeza o acidente foi provocado pelo excesso de velocidade. 
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+1-0 

5- 57.4km em 21 minutos isso da MEDIA mais de 172km/h isso não considerando o 

tempo de entrar no carro sair do posto, isso se não comeram dentro carro que aumenta 

no mínimo uns 3 minutos... aí a velocidade média passa dos 200km/h, esse cara estava 

voandooo 

+107-5 

a-Qualquer vídeo que os gravaram é importante. Vc viu o comportamento do careca 

motorista ele saindo todo cheio de marra levando os lanches segurando numa alça só da 

sacola de qualquer jeito aff. Nós dá mais curiosidade não ter outra parte com cantor e 

sua namorada lá fora será eles comeram ou engoliram lanche muito rápido será foi fora 

ou dentro do carro? 

+3-0 

b- Também tive esse raciocínio, a média é de 287 km.h... 

+2-3 

c- Quero ve o papo furado dos cara 

+1-0 

d- Pitaya vc tem que ver o intagram do motorista, todo playboyzao, civic branco 

rebaixado com rodao... geramente esses caras que são invocados com carros são 

andador... ainda mais com o carro daqueles... 

+2-0 

e- Fiz uma conta rapida e deu velocidade media de 160km/h. Mas tem que contar o 

tempo até chegar no carro etc, então provavelmente seu calculo de 172 esteja correto. 

+2-0 

6- Dias atrás morreu um médico muito bom que ajudava muita pessoas inclusive 

tratando de pessoas que não tinha condições de pagar. Morreu e ninguém da imprensa 

se quer citou o fato. 

+88-8 

a-Acorda! 

+1-11 
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7- A pessoa pode pagar mais de 20 mil em equipamentos de segurança mas no final das 

contas o cinto de segurança é o principal 

+71-3 

a-Grande comentario heim Jonatas 

+4-0 

8- Será que o motorista, em algum momento, beliscou, comeu, ao mesmo tempo na 

direção... 

+61-6 

a-Boa observação isso tbm uma forma de distração. 

+8-0 

 

b- Bom dia fiquei pensando essa noite será que esses lanches eles compram foram para 

eles só o motorista e empresário. Não para o falecido casal que estavam atrás. 

+0-2 

c- Pitaya , talvez não, os falecidos também deviam ter comido, fome 

+1-0 

d- Foi exatamente a pergunta que fiz.. São variáveis que podem ter influenciado no 

resultado. 

+1-0 

e- Estou pensando aqui. Quanto pensamentos idiotas tem nossa população. 

+0-0 

f- Ulysses Dias, E quantos arrogantes tem na nossa população. 

+1-0 

9- O fato é que ele ja faleceu, nada vai trazer a vida dele... mais esse motorista tava 

correndo um "pouquinho", media de 172,2 km/hr 

+56-2 

a-O fato é que se há um culpado, ele tem de pagar. DEVE se investigar TUDO. 

+1-0 
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10- Os carros deveriam sair de fabrica com velocidade máxima de uns 120km/h, não 

deveria ser opção do motorista escolher se vai respeitar a lei ou não, e se alguém fosse 

flagrado com o carro adulterado para correr mais, perderia o direito de dirigir para 

sempre 

+50-5 

a-É isso aí... Parece ( e é ) até ignorância não ser assim. A Mercedes é uma das marcas 

que tem carros com limitadores de velocidade, só que limitam a 250Km/h de máxima. 

+1-1 

11- Se o acidente realmente aconteceu às 3h10m e eles saíram da lanchonete às 2h50m, 

então eles percorreram os 57km em 20 min, o que dá 2,85 km/min , ou 171 km/h. 

+47-4 

a-Na reportagem disseram 70km do local ,no meu calculo deu 209 km por hora entao 

ele estava voando 

+0-0 

b- Eduardo Teodoro , eu revi o vídeo e reli a matéria. Eles chegaram ao posto às 2h41 e 

saíram às 2h49. O estabelecimento fica no km 670 e o acidente aconteceu no km 612,6. 

Portanto a distância é de 57,4. Atualizando meu cálculos: suponhamos que ele tenha 

ligado o carro e saído às 2h50: 57,4 km em 20 min dá 2,87 km/min ou 172,2 km/h. 

+0-0 

c- Exato. Eles andaram 57km em 20 minutos. 20 minutos é 1/3 de hora. 57x3=171km/h. 

Mas essa é a velocidade média da saída do posto até o momento do acidente. Pode ser 

bem mais que isso devido a velocidade menor durante a aceleração do veículo... 

+1-0 

d- Eric , o que não está claro ainda é a hora exata do acidente. O vídeo mostra que eles 

saíram do posto às 2h49.Eles podes ter chegado ao carro e saído imediatamente (+- 

2h50) ou, até mesmo, 2 ou 3 min depois. Agora, se ficar provado que o acidente 

aconteceu às 03h10, o motorista andou a uma média superior a 170 km/h. 

+3-0 
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e- A velocidade máxima permitida no local é 80km/h. Ele deveria andar no máximo 

27km nesses 20 minutos para estar dentro da lei, mas tudo indica que ele andou quase 

ou mais que o dobro. 

+2-0 

12- Meu amigo, depois dessa, se tivesse dinheiro ia comprar uma Ranger Roover 

amanhã, por quê na velocidade que aconteceu esse capotamento, não era pra ter sobrado 

um, o cara percorreu 70 km em 20min, ele ia no mínimo a uns 220km. 

+46-5 

13- Andar 57km em 20 min devagar nao estava não 

+40-3 

 

a-100 km/h.. uma Hora tem 60 minutos.. isso significa que numa velocidade de 100 

km/h VC percorre 50 km em apenas 30 minutos tao fácil fazer essa conta e VC ai 

querendo por coisa onde não tem 

+0-3 

b- O cálculo é simples. Se eles andaram 57 km em 20 minutos, é só dividir: 57 / 20 = 

2,85 km/min. Depois multiplicar: 2,85 x 60 min = 171 km/h 

+5-0 

c- Leonam Silva 10 min fazem a diferença e 7.4 km tb? 

+1-0 

d- 20 minutos é 1/3 de hora, basta multiplicar 57 por 3, que dá 171km/h de 

VELOCIDADE MÉDIA. 

+1-0 

14- O carro estava com aros 22 polegadas, bem provável que os pneus eram perfil 30!!! 

ou seja praticamente 1 dedo de borracha, quem usa esse tipo de roda sabe que deve 

guiar atentamente, pois qualquer ondulação ou buraco rasga o pneu ou avaria a roda, um 

carro desse porte e alta velocidade....resultou nisso ai! 

+39-4 

15- Agora a midia vai fazer de tudo para incriminar o motorista, infelizmente. 

+39-4 
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16- Das duas uma: Ou o motorista estava mesmo muito acima do limite permitido ou o 

acidente não ocorreu às 03:10. Andar 57,4 Km em menos de 20 minutos é suicídio, 

difícil até de acreditar... 

+35-1 

17- Será que alguém lembrou de PERGUNTAR AO MOTORISTA o que 

aconteceu????? 

+33-1 

a-Bebeu? Todos estão esperando esse momento (polícia, jornais, etc), ninguém pode 

entrar a força no hospital, só quando alta médica total. 

+3-0 

b- No minimo vai dizer não me lembro de nada 

+6-0 

c- Jomar Santos ele já disse isso! 

+3-0 

d- E vc. acha que ele vai falar a verdade??? 

+2-0 

 

18- Se em 20 minutos ele percorreu 70 quilômetros, é simples a conta: Ele estava à 210 

km por hora na hora do acidente. Simples assim! 

+35-3 

a- Ou seja 3,5 KM por minuto se percorreu em 20 min 70km ! então ele andava a 210 

km por hora (3,5KM X 60 Min= 210) 

+1-0 

b- O veículo pode ter atingido até 300 Km/h no percurso, mas isso não prova a 

velocidade que estava no momento do acidente. 

+4-4 

c- É verdade André, pode ser que na hora do acidente ele estava à 60, 40, mas eu quis 

dizer é que se ele tivesse mantido a velocidade constante até na hora do acidente, aí ele 

estaria a 210km por hora. 

+3-0 
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19- 57,5 km. em 20 minutos = velocidade média de 172,5 km/hora. Será que a 

informação está correta? 

+33-2 

a-Segundo o video foram 70km em 20min (aproximadamente). Isso dá mais ou menos 

210 k/h de MÉDIA! (levando em consideração que as informações de horário e 

distância estejam corretas) 

+1-2 

b- Isso se eles saíram do restaurante direto pra estrada sem fazer o lanche que 

compraram. Se perderam algum tempo comendo do lado de fora do restaurante, a 

velocidade poderá ser ainda maior. 

+3-0 

20- Quantos técnicos da Ford, Fiat, GM, VW foram chamados para verificar as causas 

dos outros 99,9% de acidentes que acontecem todos os dias nas estradas do país? Ah, 

não eram "famosos", não precisa de perícia... 

+36-5 
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ANEXO 5 – COMENTÁRIOS DAS MATÉRIAS DO DIA 27 DE JUNHO 

DE 2015. 

 

48) 11h37 Colega de técnica repassou vídeo de corpo de Cristiano Araújo, diz 

polícia 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO – Vitor Santana 

Título com alteração: “Estudante passou vídeo do corpo de Cristiano Araújo para tias, 

diz polícia”.  

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/estudante-passou-video-do-corpo-de-

cristiano-araujo-para-tias-diz-policia.html 

244 cometários 

1-Volto a repetir: Smartphone na mão de pobre é mais perigoso do que metralhadora na 

mão de macaco. Calma, segure seu dedinho da negativação. Refiro-me aos pobres de 

espírito, aos desnudos de sensatez e aos que não tem respeito com o próximo, seja este 

famoso ou anônimo. 

+320-18 

2- Mundo tao triste,os indigentes tem seu corpo exposto nas FACUL,ninguem nem da 

bola,,,,,,,,,, 

+170-33 

a-Filha, se o indigente não puder ser estudado acaba a formação de médicos no mundo. 

+4-15 

3- UMA PERGUNTA, DO QUE ADIANTA TIRAR O VIDEO DO GOOGLE E 

FACEBOOK SE O VIDEO VAI FICAR SENDO COMPARTILHADO NO 

WHATSAPP...? 

+151-18 

a-Vai da consciência de cada um e pensar pô se fosse meu irmão eu iria compartilhar ? 

simples assim .. 

+10-4 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/estudante-passou-video-do-corpo-de-cristiano-araujo-para-tias-diz-policia.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/estudante-passou-video-do-corpo-de-cristiano-araujo-para-tias-diz-policia.html
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b- WhatsApp também é do Facebook vacilao 

+4-3 

c- O juiz mandou tirar do google e facebook, e nao whatsapp... e se mandasse tirar do 

whatsapp seria impossivel porque o video fica gravado no smartphone.. 

+5-0 

4- Nao entendo pq brasileiro gosta de compartilhar video de tudo: morte, briga,protesto, 

sexo...td é motivo para estar no whats, face, etc. Tomem vergonha! 

+129-12 

a-Mais quem faz essas coisas e gente que tem psicopatia graças a Deus isso não é todo 

mundo que tem esse tipo de personalidade. Tá cheio deles por exemplo aqui no G1 ou 

em qualquer site só prestar atenção no que a pessoa escreve. Demonstra o desprezo, 

falta de respeito e não tem mínima compaixão por ninguém eles gostam de se exibir a 

maioria deles são promíscuos e verbalizam. 

+6-0 

b- Kat Cohen por que você não vai plantar batatas? 

+2-6 

c- Não vem bancar a moralista aqui, não. Deus deu a liberdade a todos, cada um faz o 

que quiser, depois cada um responderá por sua atos! 

+3-5 

5- Realmente o que esses funcionários fizeram não tem cabimento, agora se é pra usar a 

lei, que seja usada pra todos, e os corpos de indigente que todos os dias são submetidos 

a mesma situação, a verdade é que isto só esta acontecendo porque ele era famoso, se 

fosse um pobre queria ver se estes juizes iriam fazer algo. 

+120-15 

6- Cadê a lei proibindo esses "profissionais" de usarem celulares (e câmeras) durante o 

trabalho nas salas de autópsia?? Não é primeira vez q isso aconteceu.. já passou da hora 

de regulamentar melhor o trabalho nesses ambientes... 

+108-7 

a-Verdade 

+2-0 
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b- Ninguém faz "autopsia" em si mesmo, o correto é NECROPSIA. 

+2-3 

7- Essa tal de Márcia é igual a esse bando de abutres que ficam filmando a desgraça dos 

outros e postando na internet, não porque foi com um famoso, mais isso é o que mais 

acontece, além do sofrimento de perder seu ente querido, ainda tem que passar por esse 

tipo de constrangimento. 

+96-4 

a- Falou o santo! 

+0-5 

b- Bernardo é mesmo me acha santo, tenho família e se algum dia algo de ruim 

acontecer com alguém da minha família eu não vou querer passar por um 

constrangimento desses. 

+6-0 

c- Estás certo. Eu me equivoquei na postagem. Desculpe-me. 

+4-0 

8- Independente dele ser famoso ou não, independente de alguém gostar das musicas 

que ele cantava ou não, sinceramente não da pra definir se quem e mais doente o cara 

que filmou, se e o cara que divulgou ou se sao as pessoas que postam imbecilidades 

sobre o assunto aqui no G1. Respeitem a dor das famílias por favor gente, se coloquem 

no lugar do pai ou dos filhos desse cantor. 

+93-3 

9- Infelizmente houve toda está repercução, pelo fato de ser um pessoa famosa. Mas 

quantas pessoas são exposta ao ridículo e justiça não faz nada? Será que ser dilvigado 

vídeo ou foto de pessoas famosas, são mais importantes que as de pessoas comuns e que 

as fotos são piores que a do cantor? Lamentável, isso não deveria acontecer com 

ninguém, mas já que a justiça mandou apagar fotos e vídeos dele, espero que isso 

aconteça com as pessoas comum também. 

+79-5 

 

a-Isso é vdd, a funkeira que foi morta pelo namorado, tbm teve imagens divulgadas e 

nada fizeram. 
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+6-0 

10- Maldito inventor do celular e facebook,tornou o ser humano idiota e egoista 

+96-24 

a-IDIOTA É VC QUE GENERALIZA OS USUÁRIOS. E OS INVENTORES SÃO 

ESPERTOS ISSO SIM, AFINAL ESTÃO MAIS RICOS JÁ VC VIVE DE SALÁRIO 

MÍNIMO 

+3-3 

11- É o povo virando paparazzo, viva a curiosidade extrema pela desgraça alheia, viva a 

falta de respeito uns pelos outros. 

+72-3 

a-VIVA! ( sarcasm) 

+0-0 

12- Esses sem nossão não respeita a dor alheia, espero q eles nunca sentam essa dor 

+82-14 

a-Realmente "sentar" a dor é difícil. 

+6-0 

b- E "nossão"? 

+2-0 

13- Então..Só fala do Cristiano Araújo..E qnto as fotos da namorada? P Q não falam? 

Affz 

+89-24 

a-ez seja porque ela era uma total desconhecida. 

+0-0 

 

b- Pq vale oq tem, ou que representa pra mídia.. e so entrar no site cabuloso que la tem 

milhares de desconhecidos expostos.., 

+4-0 

c- Ela é bem gostosa kkk 

+0-8 
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14- A maioria das pessoas dessa sala são fracassadas e não servem nem de adubo... 

deixo aqui minhas condolências a família e amigos desse ser humano vitorioso na vida. 

inveja sempre vai existir...vcs que falam mal, vão trabalhar fracassados de domingo a 

domingo, pegar o busão lotado pra ganhar 788 reais por mês. VERMES... 

+82-22 

a-Fracassado é qm não serve a Deus... si esse cantor não tiver feito as vontades de Deus 

enquanto era vivo ele sim agr esta fracassado... DOA A QM DOER. 

+0-0 

15- A declaração da mãe da moça mostrou uma pessoa muito forte espiritualmente e 

emocionalmente. Não busca culpados, apenas considera tudo uma fatalidade. 

+54-0 

16- Respeito é bom e todo mundo gosta, a família tem que fazer isso mesmo. Se fosse 

com alguém da família de um de vocês ai que estão criticando.. duvido que vocês iriam 

gostar de ver seu ente querido exposto,com as partes intimas a amostra e servindo de 

piada para os outros e servindo de assunto para tornar gente insensível e hipócrita que 

quer ser famosa a qualquer custo, com a morte e com a desgraça dos outros.. 

+58-5 

17- Com todo respeito, não se pode matar alguém por erros. Foi um erro a divulgação 

das imagens e agora percebo que todos querem matar quem divulgou.E o Poder público 

tem que fazer campanha para que todos usem o cinto de segurança. 

+56-10 

18- Se fosse a foto de um Zé Budéga qualquer..., ninguém ia se importar . 

+65-20 

 

a-Se fosse um zé ninguém, quero ver se ia ter investigador de polícia tomando 

depoimentos assim, ainda mais com tanta rapidez, ou se teria juiz soltando liminar em 

poucas horas pra retirar os vídeos. O que a fama traz, não? 

+5-0 

19- Não importa que o corpo de quem já faleceu seja do Cristiano Araújo,de um gari,do 

Obama,meu , da sua mãe, é preciso ter respeito.Algumas pessoas que se dizem da raça 

humana estão extrapolando todos os limites,seja nesse vídeo,seja nos 
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comentários.Ainda bem que ainda o bom senso e a dignidade por aqueles que já 

partiram não se perdeu creio na maioria das pessoas,o resto é resto....... 

+47-2 

20- Nunca vi tanto comentário nojento! Gente doente da alma!!! 

+46-4 

49) 13h29 Físico analisa velocidade média de carro de sertanejo antes do 

acidente 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/fisico-analisa-velocidade-media-de-

carro-de-sertanejo-antes-do-acidente.html 

14 comentários. 

1-Estava mais veloz que isso... Dos 21 minutos desconte ao menos 2 até chegar ao carro 

e 1 minuto após o acidente até o resgate tomar conhecimento.. Implica dizer que eles 

percorreram 57,4 km em 18 minutos, o que dá 191,33 km/h de velocidade média, ou 

seja, teve picos de velocidade acima de 200 km por hora.. Será que o motorista 

consumiu esses alimentos antes ou durante o trajeto? Essas variáveis podem ter 

influenciado no resultado final. Uma coisa é certa, a velocidade era suicida para o 

horário.. 

+147-10 

a-Concordo com td q VC escreveu. E também me veio a cabeça q esse motorista 

poderia estar manuseando a alimentação enquanto dirigia. Vai saber né. 

+23-2 

b- Também concordo. E tem muita gente falando: "Ahh coitado do motorista, já está 

sofrendo muito e está sendo punido pelo peso na consciência...". Mas o fato é que foi 

negligência sim do motorista. Ele estava em alta velocidade, tem que ser indiciado por 

crime doloso pois assumiu o risco ao "voar" na rodovia e caso o carro invadisse a 

contramão poderia ter vitimado outras pessoas. 

+6-0 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/fisico-analisa-velocidade-media-de-carro-de-sertanejo-antes-do-acidente.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/fisico-analisa-velocidade-media-de-carro-de-sertanejo-antes-do-acidente.html
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2- PARA MANTER 162/KM DE MÉDIA ,ELE DEVE TER CHEGADO A 200 OU 

MAIS EM ALGUM MOMENTO DESTA FATÍDICA VIAGEM;O MOTORISTA 

QUERIA A POLE POSITION DA MORTE . 

+56-4 

3- Pra mim esta claro desde o início que esse acidente se deu por imprudência - 

altíssima velocidade. Basta ver a situação do carro. 

+55-5 

a-Uma amiga dele q vinha num carro atrás, já havia dito que o motorista estava 

correndo demais, acima dos 140Km, irresponsabilidade! 

+8-0 

4- Acontece que o Cristiano queria andar com um motorista metido a playboy, que 

queria ser galã também. Porque não tinha um motorista particular??que dirigisse seu 

carro ou da família quando estivesse em Goiás... esse segurança preferia ficar azarando 

as meninas na hora do show ao invés de ir dormir pra pegar estrada mais tarde... Dá 

nisso!! 

+42-1 

5- Sinceramente, a morte do Cristiano aconteceu na quarta feira. Já fazem três dias e a 

mídia ainda contínua a repetir a mesma coisa. A vida continua, logo as respostas virão a 

conhecimento de todos. Na minha opinião, isso já é SENSACIOLISMO 

+38-11 

6- QUEM TIVER UM POUCO DE INTELIGENCIA VAI CONCORDAR COMIGO 

QUEM COMPROVA QUE O CARRO SAIU NA MESMA HORA QUE O 

MOTORISTA DEIXOU O ESTABELECIMENTO? CASO ELE TENHA FICADO 

DO LADO DE FORA POR MAIS 10 MINUTOS, ESTA VELOCIDADE CITADA NA 

REPORTAGEM ESTA COMPLETAMENTE ERRADA!!! 

+30-6 

7- Acho que as coisas irão se complicar para o motorista, o que vale são os fatos, e o 

fato é que todo motorista é o responsável por todos os ocupantes do carro que ele estiver 

dirigindo, se tem ou não alguém com cinto de segurança e, também se for comprovado 

que realmente estava acima da velocidade permitida ele invariavelmente assumiu o 
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risco de matar, independentemente se a ou b pediu para ele ir um pouco mais rápido. 

+25-5 

8- A verdade está no velo ali a realidade está quantos km o motorista tava conduzindo 

esse carro. Só vê a destruição e o estrago de um carro desse porte Land Rover que 

considerado um dos carros mais seguros. O veículo virou uma sucata de ferros só fico 

tentando imaginar o desespero de todos estavam nesse carro e quantas vezes esse carro 

capotou. E o impacto dos corpos do cantor e namorada dentro deles rolando ali dentro 

sem os seus cintos de segurança não é a toa que eles foram as vítimas fatais. Agora só 

resta esperar a perícia mesmo com todos os laudos. 

+19-0 

9- O pessoal dando um jeito de culpa o motorista, e se o cantor tivesse pedido pra ele 

acelerar o máximo que desse? com pressa de chegar. Mesma coisa quando vc pega um 

taxi e pede pro motorista ir rápido. 

+54-39 

a-Se eu te pedir pra cortar os pulsos tu corta? E se eu te pedir pra dar o cool? O 

motorista é o comandante do carro, se quisessem se matar bastaria o motorista afirmar 

que não participaria da chacina... 

+10-6 

b- Verdade um motorista tem que ter uma responsabilidade enorme consigo e todos que 

estão dentro de um carro está lidando com vidas. Não porque vc é funcionário que deve 

fazer "tudo" pera lá né? Tudo tem limite, legítimo, ética algo que possa prejudicar a ti e 

o seu patrão vc diz um não. Argumenta porque? Tá doido!!!!! 

+8-5 

c- Agora todo mundo "anda" no limite,"oitentinha" por hora.Tutti buona gente! 

+6-4 

d- Autonomia um funcionário não pode ser um robô que só cumpre ordens. Se algo não 

é legal até perigoso vc deve abrir a boca e se for caso recusar pera lá triste vê 

empregados assim parece não tem personalidade. 

+2-1 
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10- O real motivo do acidente é que além de motorista ele era "cover" de segurança. 

Preciso desenhar ou entenderam? 

+16-9 

11- "Segundo o professor Ademir do Prado, doutor em engenharia mecânica". O nome 

do professor doutor em engenharia mecânica da UFG é Ademyr Gonçalves, Ademir do 

Prado é professor de Engenharia Civil na UFG. 

+7-1 

12- Podia ser carro de mil reais ou 1 milhão quando Deus quér não tem jeito ! 

+14-11 

13- A culpa foi sim do motorista...óbvio...certamente será indiciado por homicídio 

culposo, negligência e imprudência. 

+10-10 

 

14- Bem provável que vai sobrar pro motorista, afinal o fabricante do veículo a grande 

Land Rover Jaguar, vai tirar o dela o da reta,aí ja viu né, a corda sempre arrebenta do 

lado mais fraco..lembrao do caso BMW do João Paulo? Ate hj corre na justiça 

+19-22 

a-Jurava que era Range Rover.... 

+2-6 

50) 18h13 Especial sobre Cristiano Araújo mostra bastidores dos shows; vídeos 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO 

Título sem alteração.  

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/especial-sobre-cristiano-araujo-

mostra-bastidores-dos-shows-videos.html 

Seis comentários 

1-Pessoas que fazem comentários maldosos sobre o assunto, é por inveja, já que com 

suas vidinhas medíocres não serão 1/3 do que o Cristiano foi, e fez. Espero que ele 

esteja em um bom lugar, cantor talentoso e ser humano incrível. 

+108-2 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/especial-sobre-cristiano-araujo-mostra-bastidores-dos-shows-videos.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/especial-sobre-cristiano-araujo-mostra-bastidores-dos-shows-videos.html
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2- O QUE TEMOS PRA HOJE E SALDADES... 

+88-7 

a-Desse BOSTA????KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

+1-17 

b- Desse BOSTA????KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

+2-18 

c- Juliano Santos - Que Deus tenha pena da sua alma! 

+13-1 

d- Hugo Lopes ele tem de todos... 

+1-8 

e- Que frase gay.. 

+0-6 

f- Juliano Santos de você que não é seu tonto .. chupetinha de baleia 

+0-0 

3- É triste.. Tão jovens! 

+74-3 

4- Sinto tanto! Sentirei saudades de vc. Que Deus tenha reservado um otimo lugar pra 

ele e sua eterna namorada. Doi muito ver seus videos e ouvir suas cancoes e saber que 

nao verei jamais. Adoro ver tudo que dizrespeito a ele, coisas boas, claro. Chegou 

videos pra pessoas que conheco, pedi que excluissem... pois quero ver so o que de bom 

ele nos deixou. Amoooooo. Que Deus conforte o coracao de toda familia! :( 

+62-4 

5- Sabemos que só aceitamos bem de DEUS,e quando acontece essas coisas colocamos 

a culpa nele,porque aconteceu?Mas a pergunta não é essa e sim pra que?Pois algum 

significado tem e talvez pra confiar mais em DEUS e menos no homem,não sabemos do 

amanhã,então agradeça sempre em todos os momentos nos bons e nos maus.Sempre que 

eu o via na tv via uma luz em seu olhar e se DEUS os levou é porque era muito bom pra 

tá nesse mundo mau onde as pessoas são invejosas e cruéis,força,força e fé em DEUS é 
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o que vou sempre pedir em minha orações pela família de Cris Araújo e Allana Moraes. 

+20-2 

 

6- Tadinho do Cristiano Ronaldo era tão novo e se não tivesse morrido ng ia conhecer 

ele. 

+7-198 

a-Idiota! Vc e macho de internet...vc tem familia? Nao deve ter, porque quem tem 

familia, nao sai dizendo barbaridades. Deus tenha do de vc! 

+15-2 

b- Mais é um chupeta mesmo, só você não conhecia seu tonto!!! 

+9-3 

c- Vc com certeza ninguém conhece, deve ser mais um desses que fica atrás de uma tv 

só jogando videogame 

+7-2 

d- A Verdade: NINGUÉM CONHECIA ESSE CIDADÃO! 

+1-12 
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ANEXO 6 – COMENTÁRIOS DAS MATÉRIAS DO DIA 28 DE JUNHO 

DE 2015. 

 

51) 10h53 Missa de 7º dia de Cristiano Araújo será na igreja que cantor 

freqüentava  

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO – Fernanda Borges 

Sem alteração no título. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/missa-de-7-dia-de-cristiano-araujo-

sera-na-igreja-que-cantor-frequentava.html 

191 comentários. 

1-Acho um absurdo a pessoa q vem aqui postar toda a sua frustacão sua ironia e a falta 

de amor ao próximo!!!Seria tão bom se não postasse nada e se recolhesse com sua 

ensignificancia!! 

+120-8 

a-Concordo contigo Valéria, o povo anda muito sem sentimento. Não pensam no 

próximo. 

+4-1 

2- MEUS PESAMES A FAMILIA, AMIGOS E FAS DO CANTOR.... 

+85-1 

3- Uma pessoa muito boa! Que descanse ele é sua namorada em paz! E muito conforto à 

família de ambos. 

+73-1 

4- Independente de ser famoso ou não, ninguém merece tantos comentários maldosos. 

Gente, Antes de falar certas coisas reflitam sobre a fragilidade da vida e tenham um 

pouco de respeito pela dor das famílias, independente se quem morreu é famoso ou não, 

se você gosta ou não dessa pessoa e do que ele fazia. Respeito é tudo, por isso que o 

mundo anda desse jeito... 

+76-5 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/missa-de-7-dia-de-cristiano-araujo-sera-na-igreja-que-cantor-frequentava.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/missa-de-7-dia-de-cristiano-araujo-sera-na-igreja-que-cantor-frequentava.html
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5- Só rezando p/ que ambos tenham paz e que os familiares e amigos encontrem o 

conforto para o coração! 

+78-7 

a-Õõ 

+0-1 

6- Recado aos crentes: A Igreja Católica professa a comunhão dos santos, por isso a 

missa de sétimo dia. Se não concorda, vai caçar o que fazer na igreja do "bispo" 

macedo. 

+83-18 

a-Gedson Rodrigues eles foram para ver o desfile dos pastoreskkkkkk 

+1-1 

7- Foi um cara de muito talento e carisma. Uma grande perda. Escutei duas músicas de 

sua autoria na voz de outros cantores e são lindas. Uma pena que muitas pessoas não 

souberam reconhecer o grande talento, porque às vezes, música comercial não são as 

melhores e, os cantores são tachados por seu estilo de música. 

+46-2 

8- Q Deus conforte as Famílias. ...quanto a Julgar isso cabe SOMENTE A DEUS. 

+35-0 

9- Ótimo cantor, carismático, gente boa, Eterno nos corações. Vá em paz. 

+34-2 

10- Estou chocado com a morte dele é inacreditável! não só por cristiano mas também 

pela allana vidas tão jovens! apesar de curtir rock gostava muito das musicas dele do 

talento, da simplicidade, sempre alto astral, brincalhão, um rapaz iluminado! a gente se 

pergunta tanta gente ruim que por muitos anos andam sobre a terra! e um rapaz que 

estava descobrindo a vida o sucesso se acaba de forma tragica! é difícil de aceitar 

+36-5 

11- Deus abençoe a todos que enviam comentários fúteis, impensáveis e maldosos a 

esta página. 

+25-1 
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12- Ja fui varias vezes a igreja evangelica. .. mas nao suporto essa mania deles pensarem 

que sao os donos da verdade. Se acham tao santos , que podem apontar tranquilamente 

quem vai para o ceu ou quem vai para o inferno. GENTE , EH MUITA 

SOBERBA...nem vamos entrar em detalhess porque ficariamos aqui o dia todo falando 

sobre isso;;; enfin,... DESCANSE EM PAZ CRISTIANO E ALANA E QUE DEUS 

POSSA CONFORTAR AS FAMILIAS , QUE TANTO ESTAO SOFRENDO. 

+41-18 

13- Fico impressionada com certos comentários ! Meus Deus que mundo é esse ....que 

pessoas maldosas...sem escrúpulos ! Não tem respeito... Desumanas ! perplexa .... 

+24-1 

14- Pessoal não falem bobagem, a católica não fica implorando dinheiro, é a religião 

mais certa , diferente dessas outras que qualquer um vira pastor. E a católica não pede 

dinheiro para celebrar missa e muito menos fica obrigando os fieis a darem dinheiro 

+27-4 

15- Nossa meu deus que pena deus conforte o corasao da familia dele 

+26-4 

a-Nossa meu Deus que pena do seu português 

+5-0 

16- Dificil de acreditar ainda não caiu a ficha 

+22-2 

17- DESCANÇE EM PAZ ... DEUS COMFORTE O CORAÇAO DESSAS FAMILIAS 

E ILUMINE O CAMINHO DELAS PARA QUE SEU SOFRIMENTO NAO SEJA 

TAO DOLOROSO 

+22-3 

18- Acho que algumas pessoas não se colocam no lugar dos familiares pois enterrar um 

filho, um ente querido é uma dor que não dá para se desejar nem para pessoas que 

fazem comentários tão desnecessários e desrespeitosos! Uma pena, não importa a 

religião basta crer em Deus e seguir os ensinamentos de amor ao próximo, quando isso 

acontecer haverá um mundo bom para todos nós! 

+22-3 
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19- Tá e quando vão deixar ele descansar em paz? 

+20-1 

20- Engenheiros estudam anos e depois projetam o carro, daí vem os idiotas por estética 

e trocam rodas, rebaixam carro e outras coisas bizarras. Nunca tinha dado nada, mas 

ainda assim os idiotas vão continuar fazendo mudanças no carro. 

+30-14 

52) 18h22 Juiz do caso das fotos do corpo de Cristiano Araújo foi vizinho do 

cantor 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO – Sílvio Túlio 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/juiz-do-caso-das-fotos-do-corpo-de-

cristiano-araujo-foi-vizinho-do-cantor.html 

Nove comentários  

1-Tamanha crueldade enquanto uma família chora a morte de um ente querido, pessoas 

desumanizadas lidam com os corpos de seres humanos que um dia sorriram e choraram. 

Parece estar morto quem fez as fotos e filmagens é sem sentimentos . Não serve para ser 

chamado de ser humano e nem tem qualidade moral para estar comigo ou com filho 

meu. Da mesma forma quem recebe e repassa essas fotos via e-mail, whatspp ou 

qualquer outro meio. Dessas pessoas eu quero é distância! 

+180-12 

a-São monstros 

+1-2 

2- Sou a favor de q tanto quem filmou qto quem divulgou apodreçam na cadeia. 

+175-19 

3- Respeito pela família por favor, ninguém quer sentir na pele o que essas duas 

familias estão passando, então parem... 

+135-1 

4- Galera vamos apaga esse vídeo, poderia ser alguém da nossa família. respeito 

somente isso ... 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/juiz-do-caso-das-fotos-do-corpo-de-cristiano-araujo-foi-vizinho-do-cantor.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/juiz-do-caso-das-fotos-do-corpo-de-cristiano-araujo-foi-vizinho-do-cantor.html
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+104-4 

5- Nossa, preciso parar de ler, ver reportagens deles, me deixa muito triste, tão jovens, 

cheios de saúde, muito lamentável 

+43-2 

6- Claro que todos aki de goiania lembra deste Juize 

+35-3 

7- SE NAO QUEREM MAIS FALAR OU APAGAR VIDEO PORQ NAO PEDE TBM 

PRA OS PROGRAMAS PARAR DE PASSAR EM TV ? 

+28-47 

8- Esse rapaz é um que morre todo dia? 

+15-176 

9- Quem gostou de ver as fotos foi a torcida do fluminenCe o cara estava pelado 

+16-211 

Fla-Ghay detectado 

+3-2 

53) 21h28 Vídeo mostra Cristiano Araújo com a namorada em homenagem à 

sogra 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO com informações do Fantástico 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/video-mostra-cristiano-araujo-com-

namorada-em-homenagem-sogra.html 

Nove comentários. 

1-Muito difícil de entender mais o papai do céu conduz cada passo do ser humano 

obrigado Cristiano e que Deus der muita força há vc seu João cuida bem dos nenem e 

vamos seguir em frente 

+157-9 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/video-mostra-cristiano-araujo-com-namorada-em-homenagem-sogra.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/video-mostra-cristiano-araujo-com-namorada-em-homenagem-sogra.html
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2- Muitos criticam que, muitas pessoas estranhas morrem de acidentes todos os dias e 

não tem toda essa atenção... mas ele não era um estranho, só de conhecermos uma 

pessoa de longe, mesmo que nunca tenhamos conversado com ela, se ela morre de uma 

forma violenta, jovem, nós ficamos chocados, nos solidarizamos com a dor da família 

pois querendo ou não ele estava tocando nas rádios, nos programas de tv, passando a 

vida dele... Eu particularmente gostava muito das músicas dele e achava ele lindo e 

simpático...Desejo que Deus conforte o coração da família dele e de todas as outras q 

perderam alguém. 

+156-13 

3- Muito linda essa reportagem...Que Deus conforte os corações daqueles que o amava, 

daqueles que o admirava...A família de Allana desejo o mesmo! &lt;3 

+137-0 

4- Esse cara tinha o dom de cantar! cantava por amor! dava pra sentir isso! cantar estava 

no sangue... 

+124-5 

5- Linda homenagem! Que Deus conforte a família dos dois! Era um cara Muito 

humilde e alegre! Deixará saudades! 

+117-2 

6- Que triste um grande cantor ir embora Gostava muito das musicas do Cristiano 

Araujo 

+109-4 

7- Não acredito que esse cara não vai voltar 

+117-14 

a-Continue não acreditando! 

+5-4 

8- Quem te conheceu sabe o bom garoto que vc era. Deus console a familia. 

+104-4 

9- Não me lembro onde li isso uma vez, dizia assim quanto mais vc querer entender os 

misterios de Deus , mais longe e louco vc ficará , a morte e um misterio de Deus 

Então...+86-10 
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ANEXO 7 – COMENTÁRIOS DAS MATÉRIAS DO DIA 29 DE JUNHO 

DE 2015. 

 

54) 7h57 Pais da namorada de Cristiano Araújo dizem não ter mágoas por 

acidente 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/pais-da-namorada-de-cristiano-

araujo-dizem-nao-ter-magoas-por-acidente.html 

291 comentários. 

1-Não gostei do comentário feito pelo Zeca Camargo no J10, foi desnecessário. Se ele 

se importa mais com o legado musical do que com a vida dos semelhantes, faça um 

favor, cale a boca! Falando que nós precisamos de ídolos de verdade, heróis, por favor, 

ele e a namorada eram seres humanos, famosos ou não. Eu me comovo sim, sou a favor 

da vida e não de legados. 

+732-45 

a-Se comove com os milhares que morrem todos os dias, sem atendimento adequado 

nos hospitais públicos ??....Acho que não né, não são famosos. Respeito o sofrimento 

dos familiares, amigos, etc...mas acho que o assunto na mídia já deu né, muito 

estardalhaço, isso sim é desrespeitar o sofrimento dos entes. 

+12-22 

b- Não falei que me comovo por serem famosos, sabe ler? Pelo visto não! Cada assunto 

tem seu momento, também me importo com essa parte ligado a políticas públicas. Mas 

cada assunto em seu momento. Então camarada, deixe meus comentários a meu critério! 

+25-6 

c- Sinceramente, não concordo com vc Lucas Schonwzinter, sobre as palavras de ZECA 

CAMARGO. Ele falou a verdade, que muitos não tiveram coragem de falar. 

+6-20 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/pais-da-namorada-de-cristiano-araujo-dizem-nao-ter-magoas-por-acidente.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/pais-da-namorada-de-cristiano-araujo-dizem-nao-ter-magoas-por-acidente.html
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d- E NÃO. E QUE ESSE PESSOAL ESTA COM INVEJA MESMO... ELES 

CURTEM ROCK... POR ISSO A REVOLTA KKKK 

+7-5 

e- Reginelia, opiniões e gostos musicais cada um tem o seu.Mas achei que o comentário 

dele para um momento póstumo não foi adequado. Se importou mais com a parte 

musical do que com a parte trágica do assunto. 

+18-2 

f- So podia ser da classe lgbt . 

+1-3 

g- Se ele te essa opinião do legado, é um direito dele, porém ele deu esa opinião na hora 

errada e de forma errada. Ter coragem pra falar besteira, muitos o fazem, isso não é 

dom nenhum. Zeca Camargo falou besteira sim. 

+5-0 

2- Pais de fibra... e essa mãe é um exemplo de ser humano! 

+347-10 

a-Pq? Virou santa? Ou coitada? 

+1-14 

b- Essa resposta não tenho pra te dar. Mas admiro seres humanos que no auge da 

desgraça tem dicernimento e paz de espirito para lidar com a dor. 

+14-0 

3- PEÇO A DEUS QUE CONFORTE O CORAÇÃO DE TODOS DA FAMÍLIA . 

+282-2 

4- Olha vou ser bem sincero,eu não conhecia muito bem o Cristiano Araújo nem suas 

músicas, mas pelo que eu vi nas reportagens ele era muito gente boa e humilde diferente 

de outros cantores.Força aos Familiares do Cristiano e da Allana. 

+241-0 

5- A diferenca de quem leva Deus no coracao esta ai. Que Deus conforte a familia dos 

dois. 

+183-2 
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6- Uma perda muito grande, não conhecia o cara pessoalmente mas com sua humildade, 

seu jeito alegre esse cara conquistou o Brasil, e sua voz sem igual cantava muito e vai 

continuar cantando em nossos corações! Descanse em paz guerreiro! 

+152-0 

7- É triste ler alguns comentários onde percebemos a frieza , a falta de compaixão, onde 

a dor se torna desprezível e corriqueira, o homem se torna cada vez mais vazio , falta 

amor , falta Deus. 

+155-5 

8- Lindas palavras. Gostaria de ter essa sabedoria. Forças 

+144-0 

9- Quem é Zeca Camargo??? 

+166-28 

a-Aquele q ficou na geladeira,péssimo apresentador e dança a dança do ventre aí q ele 

ficou conhecido na dança kkk 

+3-1 

10- Pelo nível da maioria dos comentários, percebe-se a civilidade e o respeito do povo 

brasileiro, e entende-se o motivo pelo qual o país só piora a cada dia. Uma pena. 

+137-6 

11- Os pais da Allana são pessoas maravilhosas e com ajuda de Deus irão superar esta 

tristeza...... 

+134-3 

a-Vc conhecia os pais dela? Mania do povo achar que pais q perde filho vira coitado e 

filho q morre vira santo. 

+0-2 

12- Acidentes acontecem! É simples assim! O ser humano tem que parar de achar que 

faz parte de algum plano maior! o carro capotou, não estavam com cintos, tiveram 

ferimentos mortais, morreram. É isso. Não tem explicação a não ser fatalidade. Quando 

um copo cai, às vezes ele quebra e às vezes não. Depende da maneira que bate no chão, 

do ângulo, da força... é a mesma coisa. De Cinto teria aumentado a chance de não 
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morrerem, mas mesmo assim não há garantias. Esqueçam culpa, Deus, Diabo, Sorte, 

azar, etc. Morreram porque todos nós morreremos... e a morte deles aconteceu. Fim. 

+183-55 

a-Entendi a linha de raciocínio porém comparar duas vidas com um copo caindo no 

chão... não força tá 

+3-9 

b- Duas palavras PARA - BENS !! ( Zuera ). Muito bom seu comentário!!! 

+2-6 

c- Lana Lima Não comparei. Foi apenas uma analogia. Foi um exemplo. 

+7-1 

13- Parabéns para essa Mãe e Pai que Deus de muita força e conforto eles merecem . 

+112-1 

14- Oi pai e a mãe não culpa o motorista... Mais a polícia quer culpar ""aff ""o 

motorista não tem culpa se os casal não tavan usando o cinto de segurança......... 

+100-15 

15- É muita irresponsabilidade cara....vc tá numa estrada que são perigosas, de 

madrugada e indo numa velocide maior e não usar o cinto??? Os caras pensam que nada 

vai acontecer. Eu sei que brasileiro não tem essa cultura de prevenção, mas precisou 

acontecer isso pro povo se alertar da importância do cinto traseiro. É pena, pq eles 

estariam vivos se tivessem usado o cinto já que a parte de trás ficou intacta. 

+95-10 

a-Sim cara concodo vc plenamente nesse aspecto. O cinto de segurança é indispensável 

em qualquer viagem, ação que pode salvar muitas vidas, embora que pelo tipo de 

acidente, creio que o cinto não faria muito efeito pelo impacto que foi o acidente. 

+1-8 

b- ESSA MOTORISTA DEVIA ESTÁ NO MÍNINO UNS 160 KM. 

+2-1 

16- Só há um culpado, o cinto. 

+89-6 
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a-Ou seja, a falta dele! 

+7-0 

b- Nem por falta. Ele estava la o tempo todo esperando para ser usado. 

+4-0 

17- Pessoas de bom coração, merecem o meu respeito! 

+83-1 

18- Não é à toa que os pais admiravam Cristiano Araújo. Era um cara humilde, pé no 

chão, bom filho, bom pai e bom namorado. Realmente os dois se amavam. Que Deus 

esteja com seus dois filhos agora. Essa mãe é muito forte, de uma sensatez 

impressionante. 

+83-3 

19- Não acho que o motorista fez de proposito ate pq ele tava sabendo do risco mais 

aconteçeu pq chegou a hora e a morte so quer uma desculpa essa mãe da allana ta de 

parabéns pelo o raciosino dela nao ta culpado o motorista e que deus conforte cada um 

da familia 

+80-5 

a-Nossa...mas você matou o português. 

+8-0 

b- Marcia eu acredito na culpa do motorista ,pq eh muito estranho disserem que o pneu 

estorou e depois falar que nao se lembram de nada 

+1-1 

20- Que exemplo de pai. Tenho certeza que essa filha teve uma criação muito boa e que, 

se o pai dela aprovou o namoro, é por que o Cristiano era gente boa. Soube, ainda, dizer 

que saberia quem ele era quando visse tratar os funcionários, os filhos, e a mãe dos 

filhos. Parabéns pela atitude. Conforto a família. 

+75-0 

55) 11h29 Pai fala sobre a saudade de Cristiano Araújo: ‘Estou morto por 

dentro’ 

Editoria Goiás - Música / Do G1 GO 
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Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/pai-fala-sobre-saudade-de-cristiano-

araujo-estou-morto-por-dentro.html 

60 comentários. 

1-Alguns comentários me causa ânsia. Respeitem a dor desse pai, a família está 

sofrendo. Certo ele tem outros filhos, mais nenhum filho substitui a ausência (perda)do 

outro. 

+430-15 

2- Antes de comentarem algo maldoso, coloquem-se no lugar do próximo, somos todos 

irmãos e passamos ou vamos todos passar por alguma dor nesta vida. Mais amor por 

favor. 

+436-25 

3- Nem em momentos de profunda dor, as pessoas não são capazes de pensar no 

próximo. esse pai neste momento está desolado, porque creio que qualquer pai estaria 

independente de quem fosse o filho, se famoso, se anônimo, se criança, se adolescente, 

se adulto. Tenho uma amiga que perdeu um filho de apenas de um mês e ficou desolada. 

Este pai perdeu um filho no auge de sua vida: 29 anos. um rapaz sonhador que estava 

seguindo os seus sonhos. Seu joão, que Deus, o dono do amor, o consolador, possa 

confortá-lo e colocar em sua vida pessoas que se sensibilizem com sua situação. 

+200-7 

 

4- Que Deus conforte o coração desse pai e da familia. 

+189-5 

5- É seu João acredito que Deus te dará força e a vida é assim uns nascem outros 

morrem e vivemos um dia de cada vez Cada dia que passa o seu João vai ficando mais 

forte !!! Só não vai superar essa perca porque foi inesperada Mas Deus sabe o que faz 

hoje é seu João e com certeza deve ter mais gente na mesma situação vamos rezar e orar 

pra que descansem em paz 

+183-16 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/pai-fala-sobre-saudade-de-cristiano-araujo-estou-morto-por-dentro.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/pai-fala-sobre-saudade-de-cristiano-araujo-estou-morto-por-dentro.html
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6- Fé em Deus Sr. João, deve ser muito dificil perder alguem que se ama intenssamente! 

Orarei pra que Deus lhe dê forças pra seguir. Entregue seu coração a Deus e espere o 

retorno de Cristo 

+171-7 

7- Força seu João, que Deus conforte seu coração. 

+166-4 

8- A dor que este pai esta sentido é indescritível coitado, e quanto aos comentários 

idiotas abaixo tenho certeza que são de pessoas que não tem filho. 

+139-4 

9- A Globo tá apagando todos os comentários sobre o zecacamargo 

+140-24 

a-Apagou o meu só pq eu escrevi fora zeca camargo, que é vc? (as vezes nem aqui vai 

aparecer) 

+4-2 

b- Apagaram o meu também, engraçado ... 

-1-1 

c- O meu também, e eu só falei da dor de um pai de perder um filho, tá precisando fazer 

um teste de bafômetro nesses reguladores de comentários. 

+3-0 

10- Perder um filho deve ser horrível! Famoso ou não. Deus dê forças a este pai. 

+117-1 

11- Quantas palavras sem amor, sem respeito. Imagino a dor dos pais e respeito o 

momento difícil que estão passando. Mas gostaria de aproveitar o espaço e dizer para o 

Zeca Camargo que me envergonho dele, e da matéria feita por ele. Ridículo você e sua 

matéria. Desrespeito completo. Você acha que seu velório vai chegar aos pés desse? 

Não vai, vamos estar colorindo. 

+121-6 

12- Que Deus conforte nossos corações em especial do seu joao ...muito triste e 

inconformada o Cristiano será eterno em nossos corações 
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+104-6 

13- Comentarios absurdos 

+98-5 

14- Senhor, Deus é muito bom, ele irá confortar vocês. Jamais os abandonarás !!!!! 

+84-1 

15- Deixem esse rapaz e a namorada descansarem em paz. Chega de tanto 

sensacionalismo. 

+77-4 

16- A dor que ele está sentindo, somente ele e Deus sabem.. mas está na hora da 

imprensa ir "desacelerando" esse assunto... Que ele fique presente nos corações de 

quem realmente o amou... e que esse pai aceite a ausência dele. 

+76-7 

17- Infelizmente ele morreu por falta de investimentos em saude pelo governo. Ele foi 

socorrido por bombeiros encaminhado para um hospital sem condiçoes de prestar 

atendimento a situaçao dele. Ele agonizou por 3h ate a chegado do helicóptero onde ja 

era tarde. 

+66-6 

18- Triste demais 

+65-6 

19- Que comentarios absurdos . 

+57-8 

20- Tá tudo muito recente. Esses jornalistas parecem abutres, fazem de tudo pra ter 

noticias. Os parentes também né? Vão descansar, tentar por a cabeça no lugar, orar, 

ficar em família e parem de ficar dando entrevistas, deixando a mídia sugar as poucas 

energias que ainda resta. Vivam o luto, se permitam ficar em silêncio também, todo 

mundo sabe White estão sofrendo. 

+59-12 

56) 12h19 Motorista de Cristiano Araújo admite velocidade acima do limite, diz 

polícia 
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Editoria Goiás - Música / Do G1 GO – Fernanda Borges 

Título com alteração: “Motorista de Cristiano Araújo depõe e admite que estava em alta 

velocidade”. 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/motorista-de-cristiano-araujo-depoe-

e-admite-que-estava-em-alta-velocidade.html 

659 comentários. 

1-Todo mundo (eu inclusive) anda acima da máxima em pistas bem pavimentadas , 

principalmente as madrugadas ... Não adianta ficar criticando o motorista agora. 

+948-98 

a-Falou tudo. Com certeza eu estaria a uns 200km 

+45-16 

b- Fernandes , somos dois ... 

+23-11 

c- Fernandes, mais acordado. 

+3-17 

d- Três... 

+16-4 

e- 200 não digo. Mas uns 150, 160 com certeza. Nunca carro daqueles vc sente que está 

a 80. 

+45-6 

f- Provocador , nessa velocidade eu já ando com meu bom e velho Astra de 140cv 

+18-4 

g- Concordo com vc Fábio, quem nunca ultrapassou a velocidade permitida em uma 

pista boa que atira a primeira pedra. Não adiantam culpar o motorista. 

+38-7 

h- Eu só ando até a permitida 

+11-21 

http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/motorista-de-cristiano-araujo-depoe-e-admite-que-estava-em-alta-velocidade.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/motorista-de-cristiano-araujo-depoe-e-admite-que-estava-em-alta-velocidade.html
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i- Por causa dessa falta de respeito que todos os dias pessoas morrem no transito. 

+20-2 

j- Não sei se você leu a matéria toda, mas, diz que a velocidade média que o motorista 

estava, era de 162km/h... Nunca cheguei a uma velocidade dessas! 

+6-16 

k- Se não houvesse o ato ilícito, no máximo responderia administrativamente por 

excesso de velocidade. No entanto, quando a conduta do agente causa violação de 

direito a terceiro, por omissão, negligência, imprudência ou imperícia, deve ser, sim, o 

motorista responder pelos danos materiais ou morais causados, inclusive perante juízo 

criminal. Se não agir dessa maneira, estar-se-ia fomentando a impunidade. 

+4-0 

l- Fábio Martins Uma colisão com seu astra a 150 não há air bag ou cinto que te salve. 

Boa sorte. 

+1-0 

m- E ainda há a possibilidade da perícia comprovar que andando a 110 km/h não 

evitaria a morte das vítimas - lógico a ser constatado o suposto erro na troca das rodas.. 

isso não isenta o condutor de ser responsabilizado admnistrativa e penalmente pelo 

excesso de velocidade na condução do veículo 

+0-0 

n- Um ou outro comentário de alguns certinhos aqui, foi escrito por rodas presas que 

andam na bandeirantes pela esquerda a 100kmh, certeza 

+2-2 

o- Respeito pela vida humana amigo... 

+2-0 

 

p- Fábio Martins, você sabe que se você bater seu veículo um dia, que Deus não 

permita, mas se acontecer você responderá por homicídio doloso sabia disso? Eu por 

exemplo admito que trafego com velocidade superior a permitida algumas vezes, mas 

pelo menos tenho consciência que em caso de acidentes a responsabilidade é minha. 

+0-1 
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2- A culpa não é do motorista gente, eu no meu palio vei 1.0 ando a 120/130 km/h 

quando da ! imagina uma range rover ? não venham criticar pois muitos aqui que tem 

carro sabe que é poucos, muito poucos que andam a 100km/h ! to mentindo ? 

+707-78 

a-Não existe desculpas, estava em excesso e pronto. Por isso existe tantos acidentes no 

Brasil, todos acham normal andar acima da velocidade máxima permitida. 

+20-36 

b- Wesley, eu, você, os demais com certeza não podemos julgá-lo porque também 

fazemos a mesma coisa as vezes. Mas o fato de todo mundo fazer não muda a lei e 

quem vai julgá-lo é o estado de direito e não nós. Também o motorista é responsável 

por exigir dos passageiros que usem o cinto de segurança. Com base nisso, homicídio 

culposo. 

+23-3 

c- Meu amigo, não estamos falando de 120 k/h 130Km/h, estamos falando de 

165km/h!!!! É uma velocidade absurda, independentemente do veiculo que vc dirige, 

tem-se que lembrar que estamos falando de uma via pública,e numa estrada brasileira, a 

noite! Um motorista que dirige nessa velocidade é IMPRUDENTE SIM! Tenho uma 

Pajero Sport e no máximo, de dia e em BR com a pista livre, vou a 140 km/h. 

+18-6 

d- Recentemente comprei uma ferrari porche carrega GT normamente ando a 200km/h a 

culpa é do veiculo muito rapido não dá pra andar a 100 geralmente nas brs ando a 

350km/h 

+6-17 

e- Falou o piloto de Tartaruga race 

+3-0 

f-Wesley Maycon, pouquíssimos políticos NÃO roubam. Pela sua logica então, os que 

roubam não podem ser criticados nem tem culpa de roubar... É CADA PIADA QUE 

TEMOS DE VER NA VIDA. E vc é uma dessas piadas que nem faz graça e poderia 

passar em branco. 

+7-3 
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g- Falou o piloto de Tartaruga race ....William Mello 

+1-2 

h- Cesar Bicca, com esse pensamento que somos o país com mais acidentes no mundo. 

Aqui o que anda mais rápido é o melhor. Parabéns, tomara que você seja o próximo a ir 

a 7 palmos da terra. 

+6-1 

i- Luiz Gonzaga, estamos falando de mim ou do que a lei diz? Você consegue 

diferenciar que uma coisa é o que a lei diz e outra é o que as pessoas fazem? Você acha 

que o juiz de direito vai julgá-lo com base no comportamento das outras pessoas ou com 

base no que a lei diz? 

+2-1 

j- Esta sua porcaria ainda não derreteu, sabe nada de veículo vc. Pode levar seu carro na 

oficina, motor já era se é verdade que vc anda assim, o que duvido. 

+0-3 

k- Violou a lei, tem de responder pelas consequências. Se assim não for, estar-se-ia 

alimentando a impunidade. Uma sociedade só alcança a maturidade social quando 

normas são estritamente respeitadas. 

+4-0 

l- É só minha opinião, mas eu acho 160km/h demais pra uma rodovia brasileira. A 

estrada podia ser boa e tudo, mas tem muita gente andando na mesma rodovia a 90, 100 

por aí com carros extremamente inseguros (subcompactos). Então uma pessoa com uma 

SUV grandona bem mais segura está colocando essas pessoas em risco. A morte do 

Cristiano foi chocante, mas quando tem um feriado por exemplo, até o governo já sabe 

que vai morrer centenas de pessoas em apenas um feriadão (carnaval, por ex) nas 

estradas. É a combinação: carros ruins - velocidade/imprudência - estradas ruins. 

+7-0 

m- Gente, por favor, muitos andam acima da velocidade permitida, isso é fato, ninguém 

está negando. Agora, daí afirmar que causar um acidente decorrente dessa alta 

velocidade não é crime, nem forçando. Qualquer um com noção mínima das lei penais 

sabe que ao se dirigir nessa velocidade e acabar vitimando um carona ou pedestre vai ter 

que responder por homicídio. A lei é dura mas deve ser cumprida. 
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+2-2 

3- Todo mundo julgando o motorista!!! Alguém tinha que dirigir!!!! Ninguém anda a 

110 em uma Land Rover!! Povo hipócrita!!! 

+461-58 

a- É fácil aponta o dedo ...pro motorista não é não. ....realmente tem muita hipocrisia. 

..eu mesmo trabalho com um Fiat uno 1.0...eu não ando abaixo de 120. ...imagina com 

um bichao desse na mão. .... 

+21-4 

b- Marcelo Santos a impressão que se tem quando anda a 110 em uma Land Rover é 

que se está andando a 30 

+15-4 

c- Rolando Rocha Com esse raciocínio,vc corre sério risco, de ser o próximo. 

+7-6 

d- Pior que é verdade, eu que tenho um punto 1.4 sempre ando a 120km/h e nem 

percebo que está nessa velocidade, ainda mais uma land rover dessas. 

+4-0 

e- A questão é a seguinte, tem que ter responsabilidade. Porém, isso não significa andar 

a 110km/h. Tem gente que anda na velocidade permitida e comete muitos erros na 

direção. Não justifica andar a 200km/h, mas quanto mais potente e mais seguro o carro, 

a tendência é andar mais rápido. Até porque a tecnologia existe nos freios também. 

Enfim, essa hipocrisia é descabida. 

+3-0 

f- Meu pai do céu. Não precisa ser gênio da lei para saber que ao andar acima da 

velocidade permitida o motorista está consciente que age assumindo os riscos pela 

conduta que optou. Isso é lei. Não sou em quem disse. Eu ando acima da velocidade 

permitida mas nem por isso quero deixar de responder pelo crime caso eu venha a 

vitimar uma pessoa no trânsito. É triste isso? Sim, mas é a lei do país. Por favor 

respeitem a lei ou então esse país vai afundar cada vez mais. 

+0-0 
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4- Sequência de eventos: pneu não original que não supora alta velocidade, condução do 

veículo a 170km/h de forma contínua, pneu não aguenta e estoura, perda do controle do 

veículo e capotamento com colisão, sem uso do cinto de segurança atrás. Fatal. Ações 

para todos nós: sempre usar equipamentos e peças originais, usar cinto de segurança no 

banco de trás, cuidado com velocidades elevados em vias aqui no Brasil. 

+273-3 

a- Esse é o grande problema do brasileiro, achar que pode manter um carro que não foi 

feito para o bolso... Compra carro caro, mas coloca pneu chinês... 

+2-2 

b- Isso serve de alerta para muitos, comprem sempre peças originais, ela custa um 

pouco mais caro e sua vida vale muito mais, pensem bem. 

+3-0 

5- Agora vão querer colocar toda a culpa no motorista. Quando um bêbado atropela e 

mata várias pessoas nada acontece, apenas paga fiança e volta pras ruas. 

+185-12 

a- Amigo, você leu a matéria? O próprio disse que estava acima do limite de velocidade 

e que, o pneu que estourou nem era original do carro, o que você quer mais? 

+1-9 

6- O fato é, ele poderia até estar dentro do limite de velocidade que não evitaria a morte 

de quem não estava usando o cinto. 

+125-13 

a- Correto! 

+5-0 

b- Nunca saberemos isso aí! O fato é que o motorista simplesmente cumpre ordens do 

patrão. Se esse cara ficasse de moleza na estrada o patrão provavelmente ia reclamar! E 

se o patrão achasse que ele estava correndo demais bastava mandar ele diminuir a 

velocidade! Foi uma imprudência geral que gerou um acidente fatal, infelizmente! 

+7-1 

 

c- Se ele estivesse na velocidade permitida talvez não acontecetia o acidente. 
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+6-1 

7- A pergunta é: O que foi mais determinante para que este acidente terminasse em 

tragédia? O Excesso de velocidade ou o não uso do cinto de segurança numa rodovia 

em plena madrugada? 

+98-2 

a- Otima pergunta ! 

+3-0 

b- O cinto com certeza... pois se fosse por conta da velocidade os 2 passageiros da 

frente também estariam mortos. 

+21-0 

c- Matou a charada Andrea! 

+3-0 

d- Os dois, mais a morte do Cristianho Araujo e do governo brasileiro que reduz 

investimentos em saude, ele foi atendido por bombeiros, encaminhado para um hospital 

sem nenhuma condiçao de dar atendimento para a situaçao dele, e demora para 

ancaminhar para um que teria condiçoes.... ele agonizou por 3h ate chegar na capital 

goiana onde ja era tarde 

+2-5 

e- Se a velocidade não estivesse tão alta, talvez o acidente nem aconteceria. 

+1-0 

f- Sabidão, se o pneu estourou, mesmo a 100 ou 110km que era a velocidade permitida, 

de madrugada, a chance do acidente acontecer ainda seria grande, talvez apenas com 

menos gravidade, talvez! 

+0-0 

g- Francilio, desse do palanque amigo, se não tivesse havido uma falta de 

responsabilidade por parte de motorista e passageiros, eles não necessitariam de nenhum 

atendimento especializado! 

+1-0 

8- Rapaz, tá cheio de Perito aqui no G1. Só falta o diploma! 

+93-6 
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a- O único perito aqui sem diploma deve ser vc,pois todos estão apenas especulando o 

que aconteceu se baseando em notícias,seu amargurado! 

+3-1 

b- Sem mimimi 

+0-0 

c- Perito é apenas quem colhe elementos do local do crime/acidente/incidente para 

avaliar as circunstâncias do ocorrido. Aqui no G1 tem apenas comentaristas. SEM 

MAIS 

+0-0 

9- Quem acha que Zeca Camargo gosta de banana da joinha 

+81-7 

10- Depois o pai vem querer colocar a culpa em Deus.. excesso de velocidade e falta de 

cinto de segurança! Imprudência! 

+91-18 

a- E isso sem falar nas drogas! 

+3-0 

b- Quando não culpam a DEUS, falam que é o diabo, mas mudar o carater que é bom 

nada! 

+3-0 

c- Verdade! 

+1-0 

11- Todo mundo criticando a falta de cinto no banco de trás... QUEM USA? Ninguém! 

Oportunismo. 

+150-95 

a- Não é bem assim, eu por exemplo não saio com o carro enquanto todos não colocam 

o cinto, sem nenhuma demagogia, mesmo na cidade pra ir no super mercado, se quer ir 

comigo no meu carro tem que usar o cinto, caso não goste de cinto, pode ir de onibus, 

metrô, taxi... opções não faltam. Tenho esposa, filho, e jamais quero carregar um peso 

desses na costas simplesmente pela frescura de nao quererem usar o cinto. 

+19-1 



300 
 

b- Diogo Figueira pois é... as pessoas tendem a pegar seus próprios erros e tentam 

generalizar achando que todos são irresponsáveis iguais a eles... 

+10-2 

c- Nem eu. Comigo, se não colocarem o cinto, nem ligar o carro eu não ligo. 

+6-0 

d- Fale por você amigão! em pleno 2015 o cara tem q ser muito B-U-R-R O pra não 

usar o cinto,independente se é o banco da frente ou de trás! eu sempre usei e exijo em 

meu carro que todos usem! se vc é bobo e acha descolado não usar o cinto eu só 

lamento! dps acontece o pior e nego fica chorando! com tanta gente ainda pensando 

assim não é de se estranhar tantas mortes nesses acidentes de carro..... lamentável! 

+14-0 

e- Eu uso e exijo que quem estiver em meu carro use 

+12-0 

f- FALE POR VOCÊ! 

+4-0 

g- Segundo dados oficiais, metade da população usa o cinto de segurança. A sua 

afirmação não condiz com a realidade dos fatos. 

+3-0 

h- Marcos Vinicius é verdade msm... ngm usa cinto no banco traseiro.. e esses caras ai 

emcima querem pagar de certinhos.. 

+1-0 

12- Fatores que contribuio para esse acidente fatal,1- velocidade muito acima da media 

permitida,2-troca das rodas originais,3-falta do uso do cinto de seguranca... 

+59-5 

a- O único que teve essa opinião foi tu esperto, grande descoberta zé mané 

+2-3 

b- Outro fator e que o motorista pode ter dormindo,mais nao acredito pelo pouco tempo 

de viagem...ZE RUALA... 

+2-4 
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c- Técnica em acidente automobilístico, vc está empregada? 

+2-2 

13- Andar a 160Km/h em carro popular não é igual nesses carros,eu tenho uma Evoque 

e posso garantir que o carro passa uma grande sensação de estabilidade mesmo em 

velocidades maiores que esta,sem contar os 8 Airbags...esse cara só morreu porque 

estava sem o cinto. 

+59-6 

14- Gente, agora não tem mais o que fazer. Infelizmente perderam a vida por uma série 

de coisas :alta velocidade e falta de cinto. Que isso sirva de lição pra todos nós, não 

somos imortais então é fundamental se prevenir. Que as famílias consigam superar a 

tragédia da melhor forma possível. 

+47-1 

15- Cristiano Araújo era bem melhor que Luan Santana e Gusttavo Lima! Perda 

lamentável para a música sertaneja! 

+59-14 

a- kkkkkkkkkkkkkkkkkk juntando todos acima ainda não dá um pedaço de bosta 

kkkkkkkkkkk, idolatria mal do mundo 

+3-1 

b- Então quer dizer que sobraram os piores ?? ... ... Senhor nos ajude !!! 

+0-0 

c- Uma M só. 

+0-0 

16- Engraçado que nesse país porcaria todo mundo anda acima da velocidade e sem 

cinto no banco de trás, mas basta acontecer uma tragédia que todo mundo fica julgando 

e se fazendo de santinho. O Povo hipócrita!!!! 

+46-1 

17- Quanto a andar devagar em estradas, fico com a frase que minha mãe sempre 

costuma me dizer: "mais valer perder um minuto na vida, do que a vida em um minuto". 

+47-2 
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18- Quero saber qdo a Globo vai se manifestar pela estupidez dita pelo Zeca Camargo, 

ex fantástico,ex video show.... 

+56-15 

a- A Globo vai se manifestar sim. Mas é pela Verdade dita por ele. Afinal o que a Globo 

mais faz é esconder verdades. Fica tranquila. 

+0-2 

b- A sim A VERDADE dele, segundo oq ELE pensa, e oq ele pensa n interessa aos fãs, 

amigos e família do Cris, mas respeito é obrigação , n é obrigado a gostar, mas daí a 

desdenhar da dor alheia é um absurdo pra quem se julga tao intelectual e TB respeitar a 

cultura brasileira (Zeca Camargo )é um li//xo. 

+4-0 

c- NAO GOSTO DO ZECA CAMARGO, MAS ELE FALOU O QUE EU TENHO 

VONTADE DE FALAR.... 

+0-2 

19- E outra coisa !!! Um carrão desses com uma gambiarra na roda ? Num 

F&gt;O&gt;D&gt;E né 

+41-3 

a- A diferença é essa, se fosse estudado não teria gambiarra, mas querem enriquecer 

sem estudar, dá nisso kkkkkk 

+0-3 

b- Não é gambiarra, não! É tuning improvisado... 

+0-3 

c- Alexandre Oliveira , Então mas foi o que Henrique falou: "Gam-bi-ar-ra." 

+0-0 

20- A GLOBO deveria publicar o comentário ridículo do JECA CAMARGO 

menosprezando o cristiano araujo. Imprensa parcial... 

+52-16 
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a- Ridículo quem ouve essas músicas kkkk 

+2-2 

 

b- Quem é Cristiano Araujo ? 

+2-1 

57) 19h06 Google exclui vídeos de Cristiano Araújo denunciados por internauta 

Editoria Goiás/ Do G1 GO – Vitor Santana 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/google-exclui-videos-de-cristiano-araujo-

denunciados-por-internautas.html 

47 comentários. 

1- Se fosse a foto de um morador de rua, AÍ A JUSTIÇA TAMBÉM MANDARIA 

TIRAR? 

+143-42 

a- Flávio Costa, morador de rua também tem família, só pra constar. 

+8-4 

b- Naooo, mas eh o cristiano ronaldo neh! 

+4-4 

c- Então, a família entrou com uma ação judicial, para quem implica tanto por se tratar 

de um famoso... é só lutar pela causa dos "não famosos", entrem na justiça que o google 

também apagará, falem menos e façam mais. 

+7-2 

d- Claro que não. Prova disso é o site cabuloso, que tem milhares de fotos de pessoas 

desconhecidas e ninguém nem se importa. 

+1-2 

e- Mandaria...tirar ele da rua e por na sua casa 

+1-2 

f- Flávio Costa.. Disse tudo 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/google-exclui-videos-de-cristiano-araujo-denunciados-por-internautas.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/google-exclui-videos-de-cristiano-araujo-denunciados-por-internautas.html
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+2-0 

g- RIDÍCULO JOGARAM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO LIXO COM ESSA 

DECISÃO DE REMOVER VÍDEOS E FOTOS. NÃO DOU 6 MESES E ELES 

ESTARÃO À TONA, PRINCIPALMENTE EM SITES ESTRANGEIROS. 

+1-4 

h- Capitão Bueno Você está confundindo liberdade de expressão com falta de respeito. 

Desde quando isso é liberdade? Deixa de ser ridículo. 

+2-1 

i- Débora LIBERDADE DE EXPRESSÃO É EXPOR AQUILO QUE SE ACHA 

CORRETO TÁ SUA FANZETE 

+3-0 

j- Capitão Bueno Não era fã, mas tenho respeito pela vida humana. E sei muito bem o 

que significa o termo liberdade de expressão. 

+0-3 

2- INFELISMENTE ESSE VIDEO, E AS FOTOS DELE MORTO SEMPRE VAI 

EXISTIR E SER COMPARTILHADO PELO WHATSAPP... MAIS MUDANDO DE 

ASSUNTO, PORQUE VCS DO G1 NAO PUBLICA UMA MATERIA FALANDO 

DA REJEIÇÃO NACIONAL DO ZECA CAMARGO!? 

+102-17 

a- A CAMPANHA E FORTE: " QUEM E ZECA CAMARGO " ? 

+5-0 

b- TEU SOBRENOME E LINDO VIU... BREDERODE.. KKKK 

+6-0 

c- Juliana, sua vaca, aprenda a ter respeito pelos outros. Troxa! LOL! 

+4-0 

d- Hedisclei? Pow.. teus pais te zuaram legal. 

+0-3 

e- E FOI GRILLO? KKKKKK 

+4-0 
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f- Opa... com prazer. Família com bastante gente importante aqui e em outros países 

também. 

+0-4 

g- EU SEI... OS GRILLOS SE REPRODUZEM FACILMENTE... 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

+4-0 

h- VOU SER O CENTRO DAS ATENÇOES AGORA E? KKKKKK 

+0-0 

i- Quanto ao sobrenome não tem muito o que fazer, vem de família. Mas o nome, ao 

menos meus pais gostavam de mim e me deram um nome bonito. Bem diferente de 

alguns pais que escolhe para o filho nome de jogador de futebol que dá errado ou então 

registraram os filhos enquanto estavam bêbados... daí saem umas aberrações de nomes 

que acabam virando piada. 

+1-3 

j- CRICRICRICRI... GRILLOOOOO.. KKKKKKKKKKKKKKKK 

+2-0 

k- Alexandre Grillo, não adiantou nada teus pais gostarem de ti quando da escolha do 

teu nome, pois tu és muito pobre de espírito. Um !!!A D R E M 

+1-0 

l- Pq zeca camarco é da globo, hora! Kkkk 

+0-0 

3- Não sou fã deste cantor, mas assisti alguns vídeos Dele na web e confesso que fiquei 

impressionado com seu talento, fiquei muito triste com sua morte, me parecia um 

menino do bem, que Deus conforte sua família 

+53-4 

4- Esse assunto já deu não deu não ? Cada "escarafunchada" que dá no assunto, mais 

cutuca a ferida aberta da família. 

+44-14 
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5- Quem vazou as imagens desse menino tinha q ir para cadeia ,falta de carater quem 

fez isso. 

+47-18 

6- Saudade 

+36-14 

7- Gosto de música sertaneja, sou bem eclético no que se refere a gênero musical, mas 

não fico idolatrando artistas. Não bastasse o monopólio da imprensa a respeito da morte 

do antes pouco conhecido cantor Cristiano Araújo, em seguida destacaram o vazamento 

do vídeo de seu corpo pelos funcionários do IML e agora a mídia explora a fala 

supostamente ofensiva do esquecido Zeca Camargo. É falta de assunto? Vão achar o 

que fazer imprensa brasileira! É por essas e outras pobrezas culturais alienantes, que o 

Brasil está atolado nesse mar de lama moral e político. Deixem o finado descansar em 

paz. 

+23-2 

8- Nossa muita tristeza, descanse em paz, isso é um alerta para todos usarem o cinto de 

segurança !!! Saudades muita saudades 

+28-10 

9- E as outros fotos e videos de pessoas não famosas que tem por aí na internet,pq 

ninguém fez nada?? Já viram o site cabuloso??? 

+16-3 

10- Morte prematura, sempre nos causa perplexidade. 

+14-2 

11- FLORES EM VIDA EM QUANTO HÁ VIDA ! 

+11-2 

12- Lá no google imagens está cheio de fotos fortes sobre o corpo de Cristiano Araújo. 

Por favor, apague essas fotos também, não precisamos mais de coisas tristes e cenas 

pesadas, o Brasil já tem muitas tristezas...vamos denunciar essas fotos horríveis, tanto 

dele quanto de outras pessoas que foram desrespeitadas até depois de mortas. 

+11-4 

13- Aguardando o vaticano oficializar sua canonização 



307 
 

+11-4 

14- Não adianta excluir tem sempre um pateta q salva e posta di novo caiu na rede ja era 

+14-7 

15- No dia 24 de junho, às 21h42, recebi o vídeo da namorada sendo atendida no local, 

totalmente desfigurada, uma coisa pavorosa...não VI TUDO, ERA MUITO HORRÍVEL 

E DELETEI. SOLICITEI QUE NÃO REPASSASSEM AQUILO. As famílias não 

merecem isso. É muita CRUELDADE. Tem que se investigar tb o abuso em relação a 

essa pobre moça, e não só do cantor...... 

+12-6 

 

16- Zeca Camargo deu a opinião dele, ele não é obrigado a falar bem de ninguém. 

Agora ele errou em pedir desculpas. Acho que foi o primeiro empregado da globo a 

falar pq pensa. 

+9-4 

a- Errado em pedir desculpas?! Não, isso não!! Ele tem o direito de ter a opinião dele, 

mas não dentro do contexto que ele citou, foi infeliz e de péssimo gosto. O mínimo que 

poderia fazer era se desculpar mesmo. Demais disso, sabemos que a repercussão maior 

se dá pela tragédia ocorrida. Ainda, mesmo não curtindo muito o estilo e para falar a 

verdade nem sabia ao certo qual dos cantores era a vítima do acidente (uma vez que 

confundo eles todos que cantam esse estilo), não se pode negar que esse menino tinha 

muito talento e era dono de um carisma ímpar. 

+1-0 

17- Com tantas fotos de acidentes um mais horrível que outro que tem na internet, 

acredito que a desse rapaz, é todo mundo querendo aparecer. 

+6-1 

18- E o whastApp? monte de galera aí compartilhando! 

+7-3 

19- Porque que vocês do G1 não nos deixam comentar quanto a opinião de Zeca 

Camargo e sua "Cartase"? 

+8-5 
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20- Eu lá faço impede de ver defunto... depois que morre vira um saco de b... 

+2-2 

58) 19h36 ‘Não imaginava’, diz amigo que deu rodas para carro de Cristiano 

Araújo 

Editoria Goiás/ Do G1 GO – Sílvio Túlio 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/nao-imaginava-diz-amigo-que-deu-rodas-

para-carro-de-cristiano-araujo.html 

505 comentários. 

1- Ok que o cara estava sem cinto de segurança. Mas o que causou o acidente foi a roda 

sim senhor. 160 km/h em um range rover com vários controles de estabilidade, tração... 

ela não iria sair da pista assim. Infelizmente a ignorantes que vão contra a marca do 

carro que desenvolve o carro, usa engenheiros de ponta, faz testes no carro, coloca ele a 

venda e vem um goianão careca e coloca rodas aro 22 xingling? Meus amigos, rodas aro 

22 de boa qualidade são no mínimo 30 mil reais sem os pneus. 

+570-99 

a- Po quando quiser compra aqui na minha cidade ta bem mais barato 

+23-5 

b- João Ferreira amigo rodas só OZ, BBS, Enkei. Lixo quero não! 

+24-6 

c- Terraseca Detonando kkkkkkkkk tenho dó de vc! 

+8-2 

d- Terraseca Detonando discordo de vc, esses carros sao feitos para andar ate a 

velocidade que o velocimetro aguenta! ai vai da pericia do motorista, as autobans na 

alemanha , o limite é 200KM por hora, e claro que existe acidente la tambem, mas o 

numero de mortes e muito menor! pois estradas melhores, e todos usam cinto, não 

temos a cultura de usar cinto, principalmente nos bancos traseiros! isso é fato! 

+58-3 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/nao-imaginava-diz-amigo-que-deu-rodas-para-carro-de-cristiano-araujo.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/nao-imaginava-diz-amigo-que-deu-rodas-para-carro-de-cristiano-araujo.html
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e- Raphael Freitas , trabalhei na ENKEI em Hamamatsu -JPN 

+7-3 

f- Fernando Fragoso massa! Excelente marca 

+7-2 

g- Luiz Gonzaga o cara só tinha tempo pra cantar! Vc acha que ele iria lá na loja de 

rodas com o carro dele e comprar as rodas, pegar nota fiscal, mandar alinhar, 

balancear... O cara tirava 5 milhões por mês com shows. 

+19-4 

h- Luiz Gonzaga é as investigações tem que continuar. Mas isso é que dá dar moral 

demais pra funcionário o cara já se acha dono e tal 

+7-1 

i- As rodas eram do porsche cayenne mao eram xing ling espertao 

+1-3 

j- Aham aro 22 porsche cayenne modelo macan originais por 15 mil reais? kkkkkkkk 

faz me rir entendedor de rodas. 

+7-0 

k- Afinal, quem deu a roda para quem? 

+11-0 

l- Xing ling ou não, o certo é não alterar as características do veiculo de fabrica e se for 

alterar solicitar para um engenheiro mecânico para realizar um estudo e a alteração ser 

toda regularizada. Mas quem faz isso?? e antes que digam alguma coisa, não é só no 

Brasil que isso acontece. 

+15-0 

m- Terraseca Detonando anda so de fusca rs 

+1-0 

n- Luiz Gonzaga Provavelmente o Cantor somente concordou com a troca,nem deve ter 

avaliado,ele nem devia ter tempo pra isso. 

+3-0 
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o- O barato saiu caro, pagou com a vida o infeliz, além do que, foi avisado pela dona do 

lava-rápido que a roda estava com a solda danificada, imprudência! 

+0-0 

p- Ainda tem aquela outra peça, entre o banco do motorista e o volante. 

+0-0 

q- Antonio Carlos eu dei a roda pro careca 

+0-0 

2- O que faz um cara que ganha 5 milhões de reais mensais, fazer uso de uma roda 

velha doada por uma outra pessoa? não consigo entender isso, eu que sou pobre, sou 

super enjoado com isso!!! 

+433-21 

a- Coisa do capeta isso. né nao!? e outra, o cara sabe canta, na cabeça dele ele era pobre 

igual o cara que deu as roda, negocio dele era canta, nao entendia nada de roda. 

+15-1 

b- Beato Salu era apenas mais um dando a roda. Belo amigo! 

+3-0 

c- Eu também, sou peão, mas quero meus bagulhos todos em dia 

+4-0 

d- O cara é cercado de baba ovo, cada um tentando mostrar serviço, ai vem um 

individuo e diz: "cara consegui um jogo de roda show de bola para o seu carro novo, 

comprei com um cara de confiança e vai deixar o carro lindão". O cantor que devia ser 

gente boa, aceita sem pestanejar. 

+20-1 

e- Rodrigo Pereiura, concordo, não deixa de ser uma realidade nesse meio 

+1-0 

3- Fiquei de cara com o cinismo do Zeca Camargo ontem ao fazer aquela crítica ridícula 

e hoje ao se desculpar pela crítica e chamar o Cristiano Araújo de Cristiano Ronaldo. 

Isso só mostra o quanto o Rio de Janeiro vive no seu medíocre mundinho fechado em 

comparação com o resto do Brasil. 
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+318-71 

a- Nossa, se o RJ pode viver em um mundinho fechado é porque NENA (não está nem 

aí) para os invejosos. 

+5-13 

b- Ele não falou nenhuma mentira.. 

+17-10 

c- Ficou de cara foi? hummm sei... 

+5-0 

d- Humberto Brandao, ele não falou mentira mas faltou acrescentar o Brasil e esquecer 

o RJ. Se todos os invejosos forem embora, o RJ continua lindo. 

+7-11 

e- Zeca Camargo é mineiro 

+4-5 

f- Que fase! 

+2-0 

4- Trabalho na area e digo com propiedade trocar as rodas originais e por esses lixos de 

rodas paralelas com peneu de perfil baixo é pra gente sem noçao a qualidade dessas 

rodas é pessima sem contar q o carro fica sem o amortecimento proporcionado pelos 

pneus de perfil mais alto gente paraaaa de por rodao pra c aparecer 

+182-12 

a- Dependendo do q vc faz trabalhando na área é melhor nem mencionar aqui 

+2-10 

b- Pior é cara rebaixar e colocar rodas grandes em carros populares. Ficam andando na 

cidade passando de ladinho nos quebra molas. Atrapalha o trânsito e dá muita raiva. 

+10-3 

c- Deve ser flanelinha pela demonstração de conhecimento que deu. 

+7-5 

d- Replicas de porsche por 15 mil ???? kkkkkkkkkkkkkkk ta sabendo legal colega. 
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+0-2 

5- Vcs acham que o motorista colocou as rodas pra matar alguém? Sendo que quem 

dirigia era ele. Acham que ele colocou as rodas sem consentimento do dono do carro? E 

se ele tava correndo e o patrão viu teria chamado a atenção. E o caso do cinto. O 

motorista estava de cinto. Os passageiros não. Ele ia fazer o que? Cumpria ordens. Acho 

que em momento nenhum alguém queria que isso acontecesse. Mais é uma fatalidade. 

Infelizmente levou dois jovens que tinham toda a vida pela frente. Uma pessoa muito do 

bem. Não tem que achar um culpado, ficar tentando cruxificar o motorista. 

+162-10 

a- Para com este papo de brasileiro. Tudo deve ser investigado até o fim. As leis 

existem para serem respeitadas e punirem, e se tiverem culpados pelo fatídico acidente, 

esses serão responsabilizados. 

+8-1 

b- Advogada? 

+1-2 

6- Sinceramente... Não que isso tenha haver com a questão da morte diretamente. Mas, 

alguém pode me responder, o que passa na cabeça de um ser humano, comprar uma 

super Land Rover de "alguns mils", e aceitar colocar um jogo de rodas operadas? 

+145-13 

a- Fora o fato que as rodas originais são muito bonitas! As vezes ganhamos um presente 

e o fato de não usar pode parecer que não gostamos, vai ver foi isso. 

+12-4 

b- Kassyo Concordo plenamente. Só pode. 

+6-2 

c- Só uma coisa fera, do Cristiano Araujo, era uma RANGE ROVER. 

+0-11 

d- Não entendi onde está o erro. O MODELO do carro era uma RANGE ROVER. E a 

MARCA é LAND ROVER. 

+4-1 
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7- Fica o alerta pra quem faz modificações em seus carros... As montadoras investem 

milhões em engenharia, desenvolvimento de produtos e aí vem um Zé Roela e "corta as 

molas" pra rebaixar o carro... Depois reclama que a polícia apreende o carro... Pior, 

ainda critica e fala que a polícia tem que prender ladrão... Cambada de ignorante... 

+112-7 

a- Pitomba é claro que a montadora tem que dizer isso, assim, caso tenha havido alguma 

falha no carro, ela pode se eximir da culpa e das indenizações. Ou vc acha que eles 

diriam, pode usar qualquer coisa que seu carro aguenta. E aí seriam mais acionados por 

falhas nos carros. 

+2-10 

b- Eduardo Antunes assumem e é muito comum fazerem isso... ou vc acha que os 

chamados de recall das montadoras não são um reconhecimento de falha no processo? 

O problema é que muitos modificam seus veículos e acham que os únicos em risco são 

eles, ninguém leva em consideração um acidente pode envolver terceiros. 

+5-0 

8- E o cinto de segurança serve pra que? hipocrisia do cao,se tivesse usando cinto nao 

tinha morrido,entao a culpa e de quem? 

+123-19 

a- Fato 

+4-1 

b- De quem não usou o cinto, elementar meu caro... 

+3-1 

c- Concordo, ficam querendo colocar culpa em quem sobreviveu. Já está chato isso. 

+2-1 

d- O descontrole causado pelas rodas ruins poderia ter sido pior: o acidente poderia ter 

sido uma colisão de frente. E NINGUÉM ter escapado. 

+2-0 

9- Os engenheiros da Range Rover estudam, fazem centenas de testes para decobrir o 

tamanho ideal das rodas que vão ser utilizadas nos carros e vem um Zé Ruela qualquer e 

troca as rodas porque fica mais "bunitinho". Depois não sabe porque o carro saiu da 
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pista... 

+113-12 

a- Falou tudo... 

+6-0 

b- Fabio Santos, concordo plenamente com você. 

+7-0 

10- Que estranho. E o Cristiano deixou seu motorista trocar as rodas do seu carro por 

rodas usadas? 

+115-16 

a- O cara mal tinha tempo para os filhos ia cuidar da roda do carro de trabalho, sendo q 

contratou alguém para isso. 

+14-3 

b- Aposto que o cantor sabia e concordou pra "chamar mais atenção". Ou vem falar que 

nêgo troca as rodinhas aro 13" do "Palin" por rodas de 15" por "charme"? É pra 

aparecer mesmo. 

+9-3 

11- POR ACASO OS JORNAIS, AS EMISSORAS E AS RADIOS TIVERAM A 

CURIOSIDADE DE SABER QUANTAS PESSOAS MORRERAM EM ACIDENTES 

APÓS A MORTE DESSE CANTOR? PAREM DER SER HIPÓCRITAS, CIDADÃOS 

BRASILEIROS ESTÃO MORRENDO EM ESTRADAS , EM HOSPITAIS, EM 

ASSASSINATOS, E NINGUEM DIVULGA ISSO. JA CANSOU ESSA MATÉRIA. 

+95-9 

a- Velho... que porre essas midias cansativas... 

+1-0 

12- Parece que o motorista trocou as rodas originais por esses lixos usados, o cara tem 

que ser um completo jumento pra fazer isso, o cantor nem devia ter tempo de cuidar 

dessas coisas, deviam ser da empresa dele o motorista devia cuidar do carro e tal e deve 

ter feito a troca das rodas sem falar nada com ele, o cara ralava mais de 20 dias em um 

mês aproveitando que estava fazendo sucesso e ganhando dinheiro, praticamente não 

descansou e nem usufruiu da grana que começou ganhar, o carro novinho na garantia 
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ainda e o cara muda o conjunto de rodas por rodas usadas, é brincadeira 

+102-20 

 

a- Vendeu e lucrou com elas 

+0-0 

b- É absurdo mesmo.. 

+1-0 

13- É o fim da picada, o homem compra um carro de 500 mil reais e coloca rodas não 

originais, de segunda mão e com solda..., vou passar o resto da vida tentando entender 

um trem desse. 

+91-11 

a- É preciso investigar... 

+1-0 

14- Acredito eu que as rodas do veículo sendo elas originais ou não, não se resumem no 

estado que o carro ficou, que da de perceber claramente que o principal motivo da 

fatalidade foi sim o '' EXCESSO'' de velocidade '' algo'' comun no brasil que é a maior 

causa de mortes nas estradas.Não somente os colunistas mais outras pessoas envolvidas 

no caso, destacam a matéria apenas sobre a roda do veículo. 

+84-6 

a- O principal motivo das mortes foi o não uso do cinto de segurança OK! compreende? 

+4-0 

15- A vaidade é algo ilimitado. O cara compra um carro top dos tops por 408 mil reais. 

Supra sumo da tecnologia. Rodas ORIGINAIS aro 20! Não satisfeito põe uma roda 

fuleira aro 22. Aliás, não pôs o cinto de segurança e com altíssima velocidade. Deu 

nisso. 

+72-10 

a- Vc é gato hen 

+1-2 

b- Pronto... tá achando que aqui é tinder... 

+4-1 
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16- Parabéns pra você, que compra um carro projetado por um engenheiro pra que você 

tenha estabilidade aerodinâmica e segurança, então você querendo dar uma de 

"Playboy" leva esse carro em um mecânico ( que as vezes não tem nem ensino médio) e 

manda este cortar as molas de suspensão ( rebaixou o carro playboy) parabéns pra 

você... Boa sorte pela sua ignorância.... 

+64-3 

a- Mecânicos que tem mais experiencias e conhecimentos do que muitos eng 

+3-11 

17- A culpa foi de quem não estava com o cinto de segurança!pronto,resolvida a 

questão,as propagandas já falam''cinto de segurança salva vidas'' 

+64-5 

a- Tambem pode matar dependendo do ponto de vista rs 

+2-3 

18- Uma roda alterada tira a estabilidade do carro, culpado: o amigo. Opa... Mas 

nenhuma roda é segura a 150 por hora em estradas do nível do Brasil, então o culpado é 

o motorista... Ah... Mas quem estava de cinto sobreviveu, então o culpado é o próprio 

Cristiano. Parem de querer crucificar alguém. Foi imprudência a roda e a velocidade? 

Sim! Mas carro não é lugar de dormir, pra isso existem os ônibus que todo cantor tem. 

Ele mesmo sacramentou a morte ao não usar cinto, se usasse estaria vivo agora. Milhões 

de pessoas morrem assim todos os dias e ninguém vai ver se a roda era apropriada ou 

não... 

+59-1 

19- Se foi o cinto, a roda, a velocidade ou todos.. Nada vai trazê los de volta.. 

Fatalidade, poderia acontecer com qualquer um de nós. Fica o alerta de coisas simples ( 

cinto, velocidade etc ). Que sem hipocrisia, poucos de nós observa ou não observava! 

+62-5 

a- Se todos pensassem igual a vc o SUS era uma maravilha. Bastava entender q as 

doenças são naturais e aguardar morrer ou se auto recuperar. Saiba q quanto mais se 

descobre os motivos mais se previne 

+3-1 
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20- Ele deu a roda, não colocou no carro. sou muito fã do Cristiano Araújo, mas ainda 

acho que a culpa da morte foi pela falta de cinto de segurança. tanto que os dois que 

usava, sobreviveram! 

+58-2 

59) 20h41 Empresário de Cristiano Araújo ouviu pneu de carro estourar, diz 

polícia 

Editoria Goiás / Do G1 GO – Vitor Santana 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/empresario-de-cristiano-araujo-ouviu-pneu-

do-carro-estourar-diz-policia.html 

Oito comentários. 

1- FOI UM " SEM NORÇAO " O MOTORISTA... 2 MESES QUE COMPROU O 

CARRO E COLOCAR JOGO DE RODAS USADO A MAIS DE 1 ANO NO CARRO 

PRATICAMENTE ZERO PELO TEMPO DE USO... 

+36-6 

2- A parte estética 'quando não há acidente' chama muito mais atenção para certos 

olhares. Eu particularmente acho que pra um veículo da Marca Land Rover, a 

originalidade deve ser mantida. Esperamos que a real causa do acidente seja esclarecida, 

mas o que me entristece é a perda dos envolvidos. 

+11-0 

3- Agora a culpa é do pneu que estourou...ele deve ter furado sim, mas depois da batida 

e do capotamento. 

+17-6 

4- Quem trocou as rodas do carro do cristiano foi o motorista... o motorista comprou um 

jogo de rodas usadas e com defeito de um amigo e instalou no carro do cristiano... 

portanto, a culpa toda do acidente foi do cara que vendeu as rodas com defeito e do 

motorista que removeu as rodas originais e colocou essas rodas defeituosas com furação 

alterada. Há alem de soltas, rachaduras em todas as rodas... É SÓ A POLICIA 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/empresario-de-cristiano-araujo-ouviu-pneu-do-carro-estourar-diz-policia.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/empresario-de-cristiano-araujo-ouviu-pneu-do-carro-estourar-diz-policia.html
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AVERIGUAR E INVESTIGAR ISSO 

+31-23 

5- Estava distraido e nao reparou na alta velocidade do carro,agora quereme por a culpa 

so no pneu. 

+6-2 

6- Quando um cantor morre ea pior quoisa do mundo, elas vao brigar 

+2-1 

7- Vai começar as brigas da família com o empresário em 3, 2, 1..... 

+9-9 

8- Vai começar as brigas da família com o empresário em 3, 2, 1!!!!!!! 

+3-9 

60) 20h46 Polícia e técnicos retiram ‘caixa preta’ do carro do cantor Cristiano 

Araújo 

Editoria Goiás / Do G1 GO  

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/policia-e-tecnicos-retiram-caixa-preta-do-

carro-do-cantor-cristiano-araujo.html 

19 comentários. 

1- Bando de Idiotas , não respeitam as raízes de seu Estado, na qual o Sertanejo 

representa, Cristiano vc sempre será lembrado por nós Goianos de Verdade. 

+39-3 

2- Com a presença dos técnicos da Jaguar Land Rover, vai ser possível saber o que 

aconteceu, e se estiverem falando mentira a respeito de falha mecânica se preparem pq 

quem acusa cabe o ônus da prova e na Europa não e igual aqui que se muito se fala e 

nada se prova, e uma marca premium..e vão querer saber o que aconteceu... 

+41-8 

a- Mas a falha mecânica foi da roda que não era original, segundo o motorista e o 

empresário dizem. Aí isenta a Land Rover. Roda grande com perfil baixo tem esse 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/policia-e-tecnicos-retiram-caixa-preta-do-carro-do-cantor-cristiano-araujo.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/policia-e-tecnicos-retiram-caixa-preta-do-carro-do-cantor-cristiano-araujo.html
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risco, mesmo, de passar no buraco e empenar, vazando o ar depressa. Já ocorreu comigo 

na cidade numa tampa de bueiro a 70 km/h, o que permitiu desacelerar e parar. 

+3-0 

3- Meu deus que vergonha eu sinto desses comentários ...Se não gosta tá fazendo o que 

aqui lendo as noticias 

+27-9 

4- Caixa preta é de avião, isso se chama módulo, meu Deus, façam um post, mas antes 

leiam, pesquisem sobre o que vão falar. 

+20-9 

5- Isso se chama modulo e nao caixa preta 

+7-1 

6- Fabricação da mídia, inclusive 'comentaristas' fake. Até meus comentários estão 

sumindo. Orson Wells total ! 

+6-0 

7- Eu amava cristano araujo as musicas dele e continuo amando depois da morte trajica 

e precoce vcs que criticam parece nao se ser humano e nao ter sentimentos 

+5-0 

8- Na foto com o caixão se observa em 1o plano a parte superior do cabeção do 

Ronaldo-motorista--fake do suposto Cristiano Araújo 

+5-3 

9-Fosse com uma pessoa "normal" e não uma "celebridade" que tivesse morrido nesse 

tipo de acidente, os técnicos e a  POLÍCIA estariam tão preocupados assim em saber as 

causas efetivas do acidente? Daqui a um ano, esse cantor será tão lembrado quanto é 

hoje o sr. Tancredo Neves .... Lamentável a falta de assunto da nossa imprensa. 

+10-8 

10- AGORA EU NÃO SEI O QUE É MAIS ABSURDO, A MORTE DO SERTANEJO 

OU O FATO DE TER QUE LEVAR A INGLATERRA A CAIXA-PRETA PARA 

ANÁLISE --- NO BRASIL NÃO TEM TECNOLOGIA PRA ISSO?! 

+3-2 
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11- Gente não sou da pericia nem da policia tenho só 10 anos de idade não precisa ser 

muito inteligente para afirmar que as rodas não era as originais no capotamento a porta 

do porta malas deu uma abrida e vcs ião ver as 6 rodas la 5 originais as quatro originais 

e o step original e o step da falsas moro capito ta tinha pingos de solda nossa que 

revelação se não ezistice a pericia nunca iria perceber isso e obvio que ia velho voce 

olha nas rodas e ja ve pingo de solda 

+3-2 

12- Só falta passar o caso pro cenipa! 

+2-2 

13- As rodas não tem nada a ver com o acidente! 

+2-6 

14- Cheeega! É ridículo abrir o G1 Goiás e só ver Cristiano Araujo de cima até 

embaixo. Falem de outra coisa, existem outros assuntos. Essa pauta já deu. Olhem os 

outros portais e vejam que existem outras notícias. Ô provincianismo bobo 

+18-24 

a- O fato é que a morte de um ídolo, fabricado ou não , gera receita , gera acessos à 

página , geram estatísticas impressionantes a anunciantes. muito bem montada essa ! 

show de truman , guerra dos mundos , elvia não morreu , etc , etc :) 

+7-1 

15- Pelo que eu entendi esse amigo do Ronaldo também curte dar a roda... Correto? 

+9-15 

16- Zeca Camargo o seu comentario foi invam respeita as pessoas. 

+4-16 

17- POW ISSO JÁ ESTÁ ENCHENDO O SACO!!!!!!! 

+11-26 

18- kkkk, Sou Engenheiro Eletronico e nunca vi dizer que um modulo eletronico 

registra velocidade, cara nunca vao descobrir a velocidade exata do veiculo, ha somente 

dois motivos para o acidente, excesso de velocidade ou cochilo na direçao 

+12-36 
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a- Vai estudar o Troxa! 

+11-1 

b- Eu tenho uma saveiro que custou 45 mil reais e registra a velocidade média dos 

últimos kilometros percorridos, imagine um carro desse que custa quase dez vezes 

mais.. Você é um engenheiro muito fraco já que não sabe disso. Não deve saber calcular 

um teorema de Pitágoras. 

+27-1 

c- kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

+0-4 

19- Quem é Cristiano Araújo??? esse cara foi aquele que morreu quase um mês atras e 

até hoje estão enchendo o saco com esse assunto???? aguardo respostas!! 

+23-150 

20- Ele foi um cara que comeria sua mulher a qualquer momento, bastava querer, 

comeria qualquer mulher da sua família. 

+33-16 

a- Rudyard Pinheiro comeria nada ele era boiola... 

+3-12 
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ANEXO 8 – COMENTÁRIOS DAS MATÉRIAS DO DIA 30 DE JUNHO 

DE 2015. 

 

61) 7h26 Cristiano Araújo deixou músicas inéditas; veja vídeos 

Editoria Música / Do G1 em São Paulo – Rodrigo Ortega  

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-deixou-musicas-ineditas-

veja-videos.html 

475 comentários. 

1- Cris nosso anjinho. As pessoas são medíocres demais para entenderem que você era e 

sempre sera muito especial na vida da maioria, então a midia não esta exagerando não 

você merece todas as homenagens possíveis. Infelizmente tem algumas pessoas que não 

tiveram a honra de conhecer o seu trabalho, a sua voz, o seu carisma, a sua honestidade, 

a sua humildade, o seu carater... e muito mais.. EU ESTOU SENTINDO MUITO A 

SUA FALTA PRINCIPE. 

+445-67 

a- Eu também!! :( 

+7-1 

b- Eu acho que vou vomitar!!! Argh!!!! 

+8-8 

c- Interesante, se é um simples brasileiro q acorda cedo pra ir ao trabalho, paga seus 

impostos, e morre de acidente vira número, Brasil de valores invertidos. 

+8-8 

d- CARA humilde demais que não deixou o susesso subir a cabeça. Pai de FAMILIA 

que lutou pelo o sonho, e nos deixou cedo demais. então fica aqui a minha eterna 

ADMIRAÇÃO NÃO POR QUALQUER UM E SIM POR CRISTIANO ARAUJO. 

aceita o carinho das pessoas por ele que doi menos 

+8-8 

http://g1.globo.com/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-deixou-musicas-ineditas-veja-videos.html
http://g1.globo.com/musica/noticia/2015/06/cristiano-araujo-deixou-musicas-ineditas-veja-videos.html
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e- SE ele era tao importante, porque nao fizeram homenagens a ele ainda vivo? porque 

agora ele nao vai ve neh?! 

+4-4 

f- Me desculpa, mas a diferença do trabalhador que acorda cedo para ir ao trabalho, do 

trabalhador Cristiano Araújo que chega cedo do trabalho todos os dias é a capacidade de 

sonhar e lutar por seus objetivos. Em vez de ficar atrás de um computador só criticando, 

preferiu correr atrás de seus sonhos e chegou onde chegou! 

+15-9 

g- Gente eu não estou aqui para criticar a opnião de vocês, cada um tem a sua forma de 

pensar,eu so acho que algumas pessoas são muito cruéis no comentarios. eu sou fã 

gostava e gosto ainda muito dele, nada vai mudar isso, eu sei que ele ja se foi mais pra 

quem gosta a morte e dolorosa demais. 

+9-5 

h- Camila concordo com vc nunca fui no show mas era mt fa e sempre gostei muito das 

musicas do cristiano araujo ele cantava com coração com amor , infelizmente existem 

pessoas sem coração!!! 

+6-2 

i- Ô tadinha, quase chorei aqui. Má vá procurar um lote pra capinar vai! 

+4-3 

j- Camila, vc. já chamou teu marido, namorado ou filhos de anjinhos hoje? 

+6-1 

k- Leo e Luiz hoje antes de dormir não esquecerei de orar pedindo para Deus abençoar 

os dois para que isso não aconteça com um amigo, familia de vocês, e que Deus ilumine 

o coração de vocês com muita paz, alegria, amor proprio e principalmente amor ao 

proximo coisas que voces não conhecem, mas quando vcs conhecerem vão levar uma 

vida mais leve.as palavras de vcs me atigem, eu so lamento por vocês. um abraço de luz 

a voceS 

+5-0 

l- Gostava daquela música dele: "Garçom, aqui nessa mesa de bar"... 

+3-2 
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m- Camila se vc. me conhecesse não ia ta falando isso, tenho uma família linda e muitos 

amigos que quero muito bem. 

+0-0 

n- Camia vdd.... 

+0-0 

o- ELE ERA PRÍNCIPE? IMAGINA QUANDO O REI ( NÃO MEU) ROBERTO 

CARLOS MORRER, VAI SER FERIADO NACIONAL POR UMA SEMANA. 

QUANTA CARÊNCIA DE ÍDOLOS DE VERDADE. 

+0-0 

p- Se ele fosse um servo fiel de Deus ai eu diria que ele agora seria um anjinho mas um 

cara q levava as pessoas a idolatria e ao pecado, um local cheio de prostituição bebidas 

e drogas tenho minhas dúvidas se ele é um anjinho agora 

+2-1 

q- Faltou uma coisa importante: responsabilidade com sua própria vida a autoconfiança 

bate de frente com a realidade. a pessoa sofre e faz sofrer as que o amam. 

+0-0 

r- O Príncipe é Jesus 

+1-1 

s- Anjo canta coisas boas...e não um lixo enxofrado que ele vomitava pra fora.... 

+2-6 

t- Achem o que quiserem, escrevam o que quiserem, me julguem o que quiserem, 

pensem o que quiserem. ETERNAMENTE CRISTIANO ARAUJO. 

+6-0 

2- O cara foi uma pessoa que tinha tudo pra ser arrogante , prepotente , esnobe , etc... 

mas provou que sua ombridade, caráter e humanidade eram à prova de tudo que o 

dinheiro e a fama pudesse corromper. Infelizmente quem não o conhecia acaba 

criticando e julgando quem o conhecia e venera, mas se pesquisasse um pouquinho e 

visse o tipo de vida e conduta que ele tinha, com certeza cancelaria a crítica. Foi uma 

grande perda não só para a música , mas principalmente para a humanidade. Que a luz 

te acompanhe meu amigo. 
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+269-10 

a- Concordo com você, o melhor a fazer é nem ler esses comentarios maldosos pq o 

Cris merece apenas lembranças positivas. As criticas vamos ignorarmos pois essas não 

nos diminuem muito menos nos acrescentam. 

+3-0 

b- Vdd Kaizen, eu amo todas as musicas dele, através de entrevistas dele e participações 

em TV q eu conheci a sua trajetória, com esse sucesso todo ele poderia ser uma pessoa 

prepotente, achando q era o tal, mas não, ele tinha uma humildade que muitos não tem, 

um carinho com seus fãs.... o q me chamou mais atenção, foi essa voz q ele tinha de 

arrepiar, q nenhum cantor tem igual..... até hoje fico me perguntando PQ, PQ, PQ... Ele 

é Meu Rei, Meu Mestre..... sinto muita saudades dele, e olha q eu não tinha convivência 

com ele, imagina os familiares..... 

+5-2 

c- UMA GRANDE PERDA PARA HUMANIDADE? EU LAMENTO POR SER UM 

JOVEM E SUA NAMORADA TAMBÉM, MAS DAI A SER UM FENÔMENO, 

LONGE DISSO. ELE FICOU MAIS CONHECIDO DEPOIS DE MORTO DE 

QUANDO ERA VIVO. 

+3-4 

d- Falo tudo kaizen .. Faco das suas palavras a minha .. Enquanto ao ricardo so tenho a 

falar que vejo q vc nao gosta mto de sertanejo rsrs .. Pelo fato de nao conhecer o 

cristiano araujo .. Aos que gostam realmente do genero sabe quem ele era .. No mundo 

sertanejo era um dos melhores .. Acompanho as musicas desde 2010 .. Com o sucesso 

seus efeitos ... Acho w vc nunca ouviu ne .. Igual a menina acima disse .. Cantava dms .. 

Voz mais bonita que a do gusttavo lima entre tantos outros .. 

+2-0 

e- Concerteza ele era e o melhor no sertanejo quem fala..Assim não gosta do gênero 

...Cristiano sempre top os shows dele sempre lotados e incríveis dava pra sentir que ele 

fazia com amor aquilo ...uma pena ter que ler essas críticas de quem não o acompanhava 

amor eterno ao cris 

+2-0 
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f- Nao sei se vc tem o dvd novo dele .. Quando lanco a meses atras comprei .. No dvd 

varias musicas novas top .. Quesito palco .. Foi um dos melhores q ja vi .. A producao 

foi mto top .. Pena q tinha muitos anos e muitas musicas a nos oferecer .. Mais se foi 

+2-0 

g- Verdade pessoal. Nós que acompanhamos a trajetória e história de vida dele sabemos 

o quanto ele merece todos os elogios. Mas talvez o momento agora seja de orações e 

mentalizar energias boas a ele ,pois com certeza ele está precisando. O corpo se foi , 

mas o espírito é eterno. 

+1-0 

3- Para os Rockeiros imundos, qual morte foi mais sentida pelo Brasil, se você acha que 

foi Cristiano Araujo da um joia pra cima, se você acha que foi o drogado do Chorão (ex-

Charlie Brown Jr), da um joia pra baixo. 

+157-10 

a- Nenhum deles ! 

+1-0 

b- Pelo menos o chorao antes de morre ja tinha milhares de fãs , diferente do Cristiano 

que morreu q crio varios fãs modinhas :D. 

+3-9 

c- Cristiano Araujo sem duvidas. Tanto que a midia falou bem pouco. O brasil ta 

dividido e os artistas das regiões norte e centro oeste arrastam multidoes. Se duvidar o 

Cristiano era bem mais rico que o chorao. 

+2-1 

4- O povo que critica e ta pouco se lixando e ate zombando quanto a morte do Cristiano, 

sao pessoas que vivem infelizes nos seus apartamentos ou casas..pessoas que vivem 

presas num quarto estudando e ouvindo musicas pagando de intelectuais e alimentando 

a raiva pelas pessoas que sabem curtir , que gostam de dançar de brincar de sorrir, de se 

divertir , de cantar mesmo que seja um besteirol da vida. Nao tem vida , nao tem amor, 

nao tem humor, em fim: Não sao detendoras da felicidade , mas sim da inveja e da 

carranca. Pena de vcs. 

+114-12 
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a- Luis Miguel, vc falou Tudo meu Amigo!!! 

+3-0 

b- É bem isso mesmo. 

+4-0 

c- Fico feliz em saber que ainda existe pessoas sensatas!!! 

+2-0 

d- Outro ''Fã'' se manifestando com sentimentalismo barato. 

+2-3 

e- Concordo em parte com vc, acho que as pessoas tem que se divertir e o besteirol até é 

bom de vez em quando pra curtir, mas são os intelectuais que estudam e trabalham pra 

construir o mundo que vc vive....Pensar demais pode ser ruim, mas pensar de menos é 

ainda pior!!!!! 

+1-0 

f- Nunca fui fã de Cristiano Araujo. Mas sei interpretar muito bem e entender o tipo de 

musica que ele fazia e para que fins eram suas musicas. Pessoas que nao entendem de 

estilos musicais falam besteiras e disseminam raiva para os demais a ponto de desejar o 

fim dos outros , unicamente por nao entender um simples estilo musical. 

+1-0 

g- Daniel Sanches pensar demais é tb entender de estilo musical ne? 

+0-0 

5- Eu não conhecia nem curtia;mas fiquei sentido. 

+83-10 

a- Dois. 

+4-2 

6- CANTAVA MUITO!!!!, ESTOU MUITO TRISTE :( 

+66-0 

7- Mais respeito! Cada um tem seu gosto, genero musical. Cristiano tinha talento, era 

humilde e seguido por milhões de fãs. O que temos pra hoje é saudade 

+47-2 
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8- O povo que fica aí criticando só tem uma explicaçao.. Inveeejaaa.. 

+57-14 

a- Ele morreu e estão todos com inveja! hahahaha 

+1-1 

b- Inveja de um morto? Kkkkkkkkkkkkkkkkk vá toma seu remedinho vá. 

+2-2 

c- Aff, o cara depois de morto é mais importante que vocês vivos!!! 

+0-0 

9- O engraçado é um ser humano criticar outro dessa forma...vejo muitos comentários 

aqui fúteis sem nem um tipo de respeito com o cara...tipo quem era ele? Ele não era 

famoso o bastante pra tanta comoção...gente o cara acima de qualquer coisa era um ser 

humano...vcs não olham pra si mesmo? Lembre se de que o castigo de deus e o pior de 

todos...vcs tem uma vida também lá poderia está vc seu filho pensem na dor dessas 

famílias... 

+42-0 

10- "O que tem pra sempre é SAUDADE!" 

+41-4 

11- Quanto baixo nível senhor misericordia ...quanta falta de educaçã...Cristiano top 

....humilde eterno 

+37-1 

12- Precisamos urgente rever nosso conceito de Educação no Brasil... respeito esta 

passando longe dos comentários, o que importa se conhecia ou não se gostava ou não, o 

que importa é que deveriam respeitar, cada pessoa tem seu gosto musical ou cada estilo. 

Lamentável comentários vindo de pessoas que estudaram nas melhores escolas e tem 

vida financeira privilegiada. Dizer que não conhece Cristiano Araújo só de for de outro 

mundo. Mas gostando ou não cada comentário maldoso que é lamentável. 

+36-1 

a- Quando eles morrerem com certeza vai ter uma meia duzia de gente. E nao serao 

lembrados nem na vida e muito menos depois da morte. 

+1-0 
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13- Cristiano era um cantor famoso no mundo sertanejo e é natural ter gente que não 

conhecia, o chato é ter uns ignorantes que entram na página falando do cantor e ficam 

cornetando, se não gostam do cara nem entram pow, vai ler outra coisa e respeitam as 

pessoas que gostavam do trabalho do artista!!!! 

+39-4 

14- Eu acho assim .. As pessoas tem que saber respeitar mais .. Vejo muitos 

comentarios aqui sem sentido e outros com muita maldade sem necessidade , se nao 

gosta , simples é so nao entrar na noticia , quem realmente gosta de sertanejo sabe quem 

era .. E conhecia , pq era um baita cantor .. Sua voz era uma das melhores dos sertanejos 

.. Era mto conhecido .. Aos que nao gosta de sertanejo é normal nao conhecer .. Nao 

gosto de outros generos e quase nao conheco os cantores .. Isso é normal .. Mais no 

mundo sertanejo era um dos melhores igual eu disse .. Tenha pena das pessoas q abre a 

boca pra nada 

+33-1 

15- AE GLOBO, VAI TOMAR NO C, Ú . SEUS HIPÓCRITAS, PQ VCS NÃO 

FALAM DO AUMENTO ABSURDO DA CONTA DE LUZ ? OU DO CASO EM 

QUE O "BRAHMA" ESTA SENDO INVESTIGADO, DEIXEM O CARA 

DESCANSAR EM PAZ, E A FAMILIA COM O LUTO. SEUS LIX0S 

+56-24 

a- Parabens pelo comentario 

+3-3 

16- Saudades eternas Cristiano Araujo :( 

+33-3 

17- QUANTO MAIS CONHEÇO AS PESSOAS MAIS GOSTO DOS ANIMAIS, AS 

PESSOAS NÃO TEM AMOR ALGUM AO PRÓXIMO . DESCANSE EM PAZ CRIS 

E ALANA VCS ESTÃO EM NOSSOS CORAÇÕES PARA SEMPRE 

+36-7 

a- Paula Firmino Deus tenha compaixão de ti Rapa.. você não sabe o que diz .. 

+1-0 

18- Deixem a alma do rapaz repousar em paz...! 
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+29-1 

a- Concordo plenamente! Não bastasse o acontecido, a divulgação de fotos, vídeos, o tal 

Zeca Camargo colocando mais lenha na fogueira! Esse espírito precisa de paz, sossego e 

boas vibrações. 

+0-0 

19- Quantos comentários horríveis, quantas pessoas sem coração. Vc não conhecia o 

Cristiano Araújo??? Então não se dê o trabalho de vir aqui comentar um monte de 

asneiras e palavras ofensivas. Respeite os que gostam dele, não são poucos...somos 

milhares... 

+28-1 

20- Cristiano top demais amor sem fim 

+25-0 

62) 7h55 Alta velocidade é comum em rodovia onde Cristiano Araújo morreu, 

diz PRF 

Editoria Goiás / Do G1 GO  

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/alta-velocidade-e-comum-em-rodovia-que-

cristiano-araujo-morreu-diz-prf.html 

Oito comentários. 

1- Todos os dias flagro motoristas imprudentes que excedem os limites de velocidades 

das rodovias. Principalmente as caminhonetes. 

+25-1 

2- Claro que o pessoal corre nesse trecho, a pista duplicada, pavimentação em boas 

condições e pouca fiscalização, é um chamariz para quem gosta de pisar. 

+14-5 

3- 23.600 em 6 meses (180 dias) isso da uma media 131 multas por dia, é muita multa e 

o pior, multa não sinônimo de educação no transito. :( 

+12-4 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/alta-velocidade-e-comum-em-rodovia-que-cristiano-araujo-morreu-diz-prf.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/alta-velocidade-e-comum-em-rodovia-que-cristiano-araujo-morreu-diz-prf.html
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a- Vc tem idéia da proporção de veículos transitam em um mesmo local, que cometem 

infrações e qtos são multados? A educação deve começar em casa. Se educa crianças. 

Adulto sabe o que é certo ou errado. O que se faz é tentar INIBIR condutas delituosas 

em meio a cidadãos que nada tem a ver com a insanidade de muitos. O resultado está ai. 

Quem manda na tua consciência é vc mesmo. 

+9-0 

b- Até parece q qm dirige não sabe que não pode andar acima da velocidade ou que não 

pode estacionar em baixo da placa. Sabe e faz do msm jeito. A gente educa qm não 

sabe, mas oq fazer com qm sabe e insiste em fazer errado? 

+5-0 

4- Tão jovens. 

+4-1 

5- Pais sem lei e aasim mesmo aqui pode tudo!!! roubar matar fumar tudo!! 

+6-4 

6- Gente, nada vai trazer a vida dele de volta não, da um tempo com esse assunto, 

parece que goias ficou doido, sem ter o que fazer, tv anhanguera. 

+8-8 

7- Por isso o Brasil só vende carro amarrado e sem segurança, pq o Brasileiro gosta de 

andar a 40km por hora, dúvido se na alemanha é desse jeito, carro lá anda é 300kmh 

tem todo tipo de segurança e asfalto todo liso, aqui no Brasil quem anda a 160 tem fama 

de corredor e imprudente em uma rodovia kkkk é cada uma. Melhor o cara comprar um 

Fiat Uno ou Palio do que comprar um carro de 500cv pra andar a 80km/h 

+2-16 

8- Sr. Felipe, de novo esse papo de Alemanha?!!! Muda prá lá, até porque poderia se 

informar melhor. Toda segurança a 300 Km/h, asfalto liso???...kkkk...essa é boa.... 

+7-9 

63) 17h32 Testemunha diz à polícia que tentou socorrer Cristiano Araújo em 

acidente 

Editoria Goiás / Do G1 GO, em Morrinhos – Sílvio Túlio e Vitor Santana 
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Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/testemunha-diz-policia-que-tentou-socorrer-

cristiano-araujo-em-acidente.html 

Quatro comentários. 

1- Chega de falar desse até antes da morte desconhecido. Entro no G1 pra saber notícias 

relevantes. 

+18-202 

Idiota! 

+20-5 

2- Primeira imprudência não usar cinto,segunda excesso de velocidade e terceira, botar 

a confiança nesse motorista totalmente sem noção de estrada e ainda,metido a playboy 

+86-115 

a- Com certeza o cabra dormiu no volante e devia estar a mais de 160km/h. 

+6-4 

3- Live leak e cabuloso horror 

+13-52 

4- Que Deus os tenham! 

+83-2 

64) 19h59 Suspeitos de vazar vídeo do corpo de sertanejo têm celulares 

apreendidos 

Editoria Goiás / Do G1 GO – Vitor Santana 

Título sem alteração.  

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/suspeitos-de-vazar-video-do-corpo-de-

sertanejo-tem-celulares-apreendidos.html 

Comentários fechados. 

65) 20h13 Delegado crê que estouro de pneu causou acidente de Cristiano 

Araújo 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/testemunha-diz-policia-que-tentou-socorrer-cristiano-araujo-em-acidente.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/testemunha-diz-policia-que-tentou-socorrer-cristiano-araujo-em-acidente.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/suspeitos-de-vazar-video-do-corpo-de-sertanejo-tem-celulares-apreendidos.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/suspeitos-de-vazar-video-do-corpo-de-sertanejo-tem-celulares-apreendidos.html
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Editoria Goiás / Do G1 GO, em Morrinhos – Sílvio Túlio 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/delegado-cre-que-estouro-de-pneu-causou-

acidente-de-cristiano-araujo.html 

14 comentários. 

1- Venho aqui pedir escusas em nome de todos os brasileiros para a montadora de 

carros inglesa Land Rover, que investe intermitentemente em tecnologia de ponta, com 

engenharia impecável, transformando máquinas em verdadeiros sonhos.... Aí aparece 

dois goianos pés-rachados e trocam rodas e pneus originais por itens fabricados de 

matéria-prima e em locais de origem duvidosa, manchando o produto da empresa.... 

Sirs... We are sorry! 

+19-36 

2- O que matou os dois foi a falta do cinto de segurança,tanto que o motorista e o carona 

nada tiveram. 

+56-5 

3- "Estourou o pneu, quebrou a roda" Ninguém quer enxergar o obvio... Estouro pneu, 

mas não tem marca e nem pedaços da borracha metro antes do capotamento, quebrou a 

roda mas não existe marca do eixo arrastando no asfalto metros antes do capotamento... 

O que está acontecendo? Estão oferecendo o dinheiro do mundo para encobrir alta 

velocidade combinado com um cochilo?? Não precisa ser perito pra saber que isso foi 

uma imprudência de quem estava dirigindo e de quem estava sem cinto de segurança... 

Infelizmente!. 

+69-19 

4- Gente vocês sabem o significado da palavra ACIDENTE ? Acho que não né!? Porque 

pra ta acusando uma pessoa assim... Vocês acham que ele deu a roda querendo que 

acontecesse esse acidente ? aff povo sem noção! 

+17-8 

5- Rapaz, essa tv anhanguera não tem outras notícias não? 

+11-27 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/delegado-cre-que-estouro-de-pneu-causou-acidente-de-cristiano-araujo.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/delegado-cre-que-estouro-de-pneu-causou-acidente-de-cristiano-araujo.html
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a- Existe um negocio cheio de botoes chamado controle remoto... use-o e pare de encher 

a caçapa 

+2-0 

6- PQ sempre vejo nos coments alguém querendo um culpado pra enforcar? 

+14-0 

7- Foram um conjunto de fatores que levou a esse acidente! e se a Allana e o Cristiano 

estivessem com o Cinto de segurança... so iriam dar uma bagunçada no cabelo. 

+27-3 

8- O DELEGADO NÃO PODE SER LEVIANO EM AFIRMAR QUE O PNEU 

ESTOUROU, ELE NÃO É PERITO NO ASSUNTO, EXISTEM PROFISSIONAIS 

CAPACITADOS NO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DE GOIÁS QUE DIZEM 

O CONTRÁRIO. AS POLICIAS GOSTAM DE DAR ENTREVISTA E APARECER 

NA MÍDIA, MAS NA QUESTÃO TÉCNICA ELES NÃO ESTÃO HABILITADOS A 

FALAR E AFIRMAR. ACHO QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO TEM QUE ENTRAR 

NO CASO E CONDUZIR O INQUÉRITO, ESTRANHO AS CONCORDÂNCIAS 

ERRÔNEAS. 

+13-8 

9- Tanto dinheiro e põe rodas usadas e danificadas. 

+25-2 

a- Foi uma sequência de fatos (erros) que levaram ao acidente: rodas danificadas, alta 

velocidade e falta de uso do cinto de segurança. Agora colocar uma roda danificada em 

um carro de quase meio milhão de reais é pra acabá! 

+9-0 

10- Esse sim é um amigo da Onça que dá um presente de Grego! Cadê as rodas 

originais e pneus! Afinal pneus de aro 20 não serve em aro 22! 

+3-34 

 

11- Um dos principais culpados por tudo isso foi esse "inimigo" que presenteou o 

Cristiano Araújo com as rodas. Rodas que estavam danificadas, soldadas e 

comprometidas.. tanto é que ele retirou do seu próprio carro, pois sabia que não 

prestava... quanta trairagem.. 
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+27-8 

12- Ta querendo fritar o motorista por imprudência do cantor. 

+5-9 

13- Não era pneu para altas velocidades .ou então era porem castigou tanto pelas 

pedreiras que não aguentou .mas isso nao causou a morte dele ,isso causou o acidente . 

o que causou a morte foi estar sem o cinto . só pra diferenciar 

+26-3 

14- Esse delegado fazendo diagnósticos a conta gotas é amadorismo. Parece estar 

curtindo a exposição circunstancial na mídia. Esse precipitado diagnóstico do suposto 

estouro de pneu, baseado apenas pelos testemunhos é temerária. Primeiro, porque é a 

estratégia mais elementar da defesa, remeter a causa do acidente a fato alheio ao 

comando do motorista. Segundo, porque, os tais testemunhos, além de serem os únicos, 

estes tem interesse no reforço desta tese. 

+22-3 

66) 23h36 Familiares homenageiam namorada de Cristiano Araújo em missa de 

7º dia 

Editoria Goiás / Do G1 GO 

Título sem alteração. 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/familiares-homenageiam-namorada-de-

cristiano-araujo-em-missa-de-7-dia.html 

Comentários fechados. 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/familiares-homenageiam-namorada-de-cristiano-araujo-em-missa-de-7-dia.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/familiares-homenageiam-namorada-de-cristiano-araujo-em-missa-de-7-dia.html
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APÊNDICE A – ENTREVISTA: FERNANDA BORGES, REPÓRTER DO G1 

GOIÁS (21/12/2015) 

Nome: Fernanda Borges 

Idade: 32 anos                                              Sexo: Feminino 

Área de Formação Profissional: Comunicação Social         Ano de Graduação: 2005 

Nome da organização jornalística: Organização Jaime Câmara 

Tempo de trabalho na empresa: 2 anos e 5 meses 

Cargo/Função da empresa: Repórter do G1 Goiás 

E-mail: nandabsilva@gmail.com 

 

QUESTIONÁRIO 

1)A morte do cantor pode ser considerada uma tragédia ou um fato cotidiano? 

Com certeza. Eu acho que sim. Não sou uma pessoa ligada ao estilo musical 

sertanejo e também não sou natural de Goiás, conhecia o estado há muito tempo, mas eu 

não morava aqui. Cristiano Araújo para mim era apenas um nome: “cantor Cristiano 

Araújo”. Não fazia nem idéia de quem era e do sucesso que fazia ou não. Entretanto, 

fazendo a cobertura do caso e vendo a comoção das pessoas eu digo que foi considerado 

uma tragédia muito grande. Digo isso não só por ele, como teve a morte da namorada e 

outras pessoas feridas, houve todo um contexto envolvendo esse acidente. Foi uma 

tragédia para os fãs do cantor, de quem gostava e o acompanhava. Houve pessoas que 

acamparam no cemitério, teve uma pessoa que mudou de cidade para ficar perto do 

cemitério.  

 

2) Qual a diferença entre cobrir um assunto sobre morte e sobre os demais temas?  

Temos uma frase que pode ser considerada até fria, as pessoas podem até 

entender errado, mas todo acidente que você cobre, quanto mais estragado o carro 

estiver, “melhor” vai ser a notícia. Infelizmente é assim. Quanto pior for a cena do 

acidente mais aquilo ali vai chamar a atenção das pessoas. É complicado, fica uma 

situação em que nós jornalistas parecemos um urubu, digamos. Tragédia muito grande 

dá mais audiência. Sempre que envolve morte tem que se ter muito cuidado, um 

cuidado muito maior. Por exemplo, um acidente de carro como aconteceu, antes de 

mailto:nandabsilva@gmail.com
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irmos atrás das pessoas que morreram e divulgar seus nomes temos que ter um cuidado 

maior, porque a família nem sempre está sabendo daquilo. A pior coisa para mim é ter 

que avisar um familiar sobre o acidente ou sobre a perda de uma pessoa através de uma 

matéria minha. Então, sempre que envolve morte o cuidado tem que ser sempre maior. 

Eu pelo menos sempre tomo esse cuidado, porque me coloco no lugar daqueles que 

abrem um site de notícia e descobrem a morte de um familiar. Tenho o cuidado de ouvir 

um familiar antes de publicar a matéria. Apesar de a polícia confirmar e os outros 

veículos já estarem noticiando eu tento ter esse cuidado. Essas são as piores notícias, as 

que mais acontecem e as piores de se fazer. 

 

3) Qual a diferença entre cobrir um assunto sobre morte e sobre os demais temas?  

 Eu acho que ter as informações precisas. Nós dependemos muito dos 

órgãos, como: bombeiros, Polícia Rodoviária, Polícia Militar e nem sempre as 

informações chegam de forma precisa. Você tem que ter muito cuidado antes de sair 

confiando e divulgando. É preciso ter pelo menos duas ou três confirmações. No G1 

Goiás sofremos muito com isso, porque somo uma praça que cobre todo o interior do 

estado. Hoje mesmo eu noticiei um acidente na BR 364, entre Mineiro e Jataí, que fica 

no sudoeste do estado, super longe daqui. Temos como suporte as praças da TV 

Anhanguera que ficam em Jataí, Itumbiara e outras, porém, eles são da TV e não do G1. 

Eu não posso ligar para um repórter dessas praças e pedir para enviarem fotos e um 

texto. Claro que temos parcerias, pedimos com “jeitinho” se eles têm a possibilidade de 

enviar algum material sobre o acontecimento. Esse relacionamento que temos que 

manter com esses órgãos é muito importante e muito delicado, porque se eu divulgar 

uma “coisinha” errada aquele policial vai dizer que a informação está errada e isso pode 

romper essa relação. As dificuldades são muitas e cada dia surge uma nova.  

 

4) Como a equipe recebeu a notícia (acidente e morte)? 

Eu fui a primeira pessoa a chegar à redação naquele dia. Normalmente eu 

entro às 6h, não sei porque, mas aquele dia eu entrei às 5h30, que é o nosso primeiro 

horário aqui. Quando eu estava chegando, passei pelo estacionamento e vi um pessoal 

conversando sobre um acidente. Entrei no prédio e quando cheguei de fato na redação, 

que normalmente neste horário tem no máximo quatro pessoas responsáveis pelo Bom 

Dia Goiás, a movimentação estava estranha, as pessoas estavam correndo, 
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diferentemente dos dias normais, os quais elas ficam sentadas em seus lugares. Então, 

eu perguntei o que tinha acontecido e que acidente foi esse, até então eu achei que fosse 

um acidente grave, mas não sabia que era envolvendo alguém famoso. Uma das 

produtoras da TV me disse que havia a suspeita de que o Cristiano Araújo tenha sofrido 

um acidente.  

Neste momento, eu te confesso, eu joguei no Google o nome dele porque eu 

sabia que ele era cantor, mas não sabia mais nada sobre ele. Como eu já disse, gosto de 

rock e não sou uma pessoa ligada ao sertanejo. Neste momento, o pessoal da TV já 

tinha conseguido o contato de um bombeiro, que estaria na ocorrência. Eu não sei como 

esse telefone chegou aqui, não sei se alguém da concessionária que administra a via 

avisou, só sei que já tínhamos esse contato, mas ninguém tinha conseguido confirmar 

que era ele e o que de fato tinha acontecido.  

Antes de tudo, nem tinha acessado o sistema ainda, liguei para esse 

bombeiro e ele me disse que de fato tinha acontecido um acidente com o cantor 

Cristiano Araújo e neste momento ele me contou que uma mulher que estava com ele no 

carro havia morrido e que havia mais dois feridos. O bombeiro ainda disse que não 

sabia quem era essa mulher, se era parente, namorada ou apenas uma carona. A equipe 

de socorro também não tinha encontrado os documentos das vítimas até então. Ele 

também me contou que a mulher era nova, jovem, mas que não sabiam a sua 

identificação.  

Mesmo assim, com essa confirmação de que o cantor havia sofrido o 

acidente e que tinha sido levado ao Hospital de Morrinhos, que fica no sul do estado, eu 

entrei em contato com a Elisângela, a editora, porque eu pensei “hoje o negócio vai 

estourar, não tem condições de eu fazer isso sozinha”. Toda vez que uma coisa assim 

muito grande acontece o mundo cai, você tem que ligar para todo mundo junto. Outro 

caso semelhante foi quando teve a queda do helicóptero do jogador Fernandão. A 

próxima pessoa da equipe iria chegar à redação às 8h naquele dia e não tinha como eu 

ficar sozinha até aquele horário. Quando eu falei com a Elisângela, ela já saiu acordando 

todo mundo.  

Em seguida, eu liguei para o hospital, mas eles não confirmavam nada, eles 

só diziam que “acabamos de receber uma vítima de acidente”, mas não confirmavam 

quem era, uma grande confusão. Liguei para a concessionária e consegui a segunda 

confirmação de que era o Cristiano Araújo e que uma mulher tinha morrido, exatamente 

como o bombeiro havia me informado, mas nada muito definitivo. Eu tinha duas 
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confirmações e nesse meio tempo eu já havia conseguido o contato dos empresários. O 

problema é que são muitos empresários, dificilmente os artistas têm apenas uma pessoa 

responsável. A assessoria de imprensa não atendia e ninguém atendia.  

Consegui um contato de um rapaz que seria um dos empresários, ou seja, 

seria a minha terceira confirmação, mas quando ele me atendeu disse que de fato havia 

sido um dos empresários do cantor e que não estava trabalhando mais com ele, mas que 

continuavam amigos e confirmou o acidente. Ele ainda disse que estava digerindo e 

recebendo as informações, mas que a Allana, a namorada do Cristiano, morreu. Apesar 

da confirmação, ele não era uma fonte oficial, porque ele não era mais o empresário, era 

um amigo. Então, a primeira matéria que subi foi “Cristiano Araújo sofre acidente de 

carro em Goiás”, não citei a informação da morte da Allana no título e no texto coloquei 

da seguinte forma: “segundo as autoridades, uma mulher, ainda não identificada, 

morreu”.  

Eu não podia anunciar que era ela, imagina se a família ainda nem soubesse 

disso e estava tudo muito confuso ainda. O pessoal da equipe começou a chegar e as 

informações oficiais também. Neste período, ele foi transferido do hospital de 

Morrinhos para o Hospital de Urgências de Goiânia, um hospital público, e antes do 

helicóptero pousar chegou a informação de que ele havia morrido. Então, começou o 

sofrimento para conseguirmos essa confirmação, o que só foi acontecer quando ele 

chegou ao hospital.  

Nesse meio tempo, houve muitas informações truncadas, cada um falava 

uma coisa, você não tem noção da quantidade de ligações que eu fiz naquela manhã, eu 

acho que foram umas 50 para hospitais, bombeiros, polícias... e a maioria das respostas 

eram “não sei”. Quando houve a confirmação da morte, o Sílvio já estava no hospital, 

porque assim que ele chegou à redação, a editora o deslocou para lá para não perdermos 

o momento da chegada do Cristiano, precisávamos da imagem dele entrando na 

unidade. Nisso, o pai do cantor já estava no hospital também e o Sílvio conseguiu falar 

com ele, mas daquele jeito, o mínimo do mínimo. Quem conseguiu a confirmação da 

morte foi o próprio Sílvio no local, mas em seguida o hospital mandou uma nota. Nós já 

estávamos com o texto pronto quando a nota chegou.  

Nessa altura, já tínhamos a confirmação de que a mulher era a Allana e tinha 

a situação dos outros dois envolvidos, o Ronaldo e Vitor, que também ficaram feridos e 

ainda estavam em Morrinhos porque seus ferimentos eram leves e não precisaram de 
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transferência. Nesse ponto a apuração continuou bem caótica. A saga continuou, 

tínhamos que confirmar velório e tudo mais.  

Naquele dia entrei para trabalhar às 5h30 e sai às 20h, sem parar para 

almoçar, comemos dentro da redação, literalmente em cima do teclado. Meu lanche 

aquele dia para eu agüentar e não “morrer” ali foi comendo e digitando. No dia seguinte 

eu entrei às 6h e fui até as 19h, trabalhamos muito naquela primeira semana.  

 

5) Quantos profissionais trabalharam na cobertura do caso Cristiano Araújo? 

Quantos profissionais (de acordo com as categorias jornalísticas) trabalham parao 

G1 Goiás? 

A Paula estava de férias e a Luísa, uma repórter experiente, tinha acabado 

de sair da equipe naquela época. Então, tínhamos dois novatos na equipe “totalmente 

crus”, porque ainda não entendiam o sistema, nem nada, chegaram de paraquedas. O 

pesado ficou para os que estavam a mais tempo na equipe, ou seja, eu, Sílvio, Vitor, que 

também dobrou a madrugada, e a Elisângela. Com o passar dos dias, óbvio, que os dois 

foram se envolvendo mais na cobertura. Nos primeiros três dias, os quais tiveram 

enterro e velório, o trabalho ficou mais nas mãos de nós quatro.  

 

8) A redação é integrada, no sentido da prática do jornalismo convergente? Se sim, 

como funciona essa integração? 

A TV colaborou muito com o nosso trabalho e vice e versa. Uma equipe da 

TV, da praça de Itumbiara, foi para Morrinhos e pedíamos ajuda, imagens e 

informações para eles. Nós usamos os vídeos da TV também. Houve troca de ajuda, por 

exemplo, uma equipe da TV estava numa porta do hospital e o repórter do G1 estava na 

outra, caso a família saísse por algumas delas, um avisava o outro. Se não fosse assim, 

talvez, não teríamos conseguido o que nós conseguimos. Durante a cobertura do velório, 

com todo aquele cortejo, a TV foi muito importante para nós para a obtenção das 

imagens, porque trabalhamos com o Iphone e nem sempre conseguimos alcançar um 

ângulo bom, com o zoom.  

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
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1)Cada membro da equipe teve uma função específica ao longo da primeira 

semana (período estudado) de produção das matérias sobre o tema?Se sim, como 

foi essa divisão de trabalho? 

Cada G1 tem a sua metodologia, alguns têm repórter, editor e editor chefe, 

mas nós aqui não. A equipe é pequena e cada um faz tudo, inclusive a Elisângela, que é 

a editora-chefe, escreve textos também, só que numa freqüência menor devido às 

obrigações do seu cargo que nós não temos. Todos os repórteres apuram, escrevem, 

fotografam e editam. Nem sempre a Elisângela consegue revisar todos os textos, por 

exemplo. Aqui um edita o texto do outro e assim vai indo. Durante a cobertura desse 

caso foi um Deus nos acuda, porque um escrevia, o outro passava as informações, o 

outro cortava os vídeos, o outro fazia a foto... Então, não teve funções específicas. Até a 

Elisângela escreveu textos sobre o caso devido a necessidade que tínhamos.  

 

2) Quais estratégias vocês utilizaram para causar impactono leitor e fugisse do 

tradicional em tempos de convergência midiática? 

Para a internet, hoje, não adianta você ter texto se você não tem a imagem. 

Tive bastante dificuldade para conseguir a primeira foto, que mostrava o carro batido. 

Eu a consegui com a polícia ou com os bombeiros, não me recordo agora. Até hoje 

nunca divulgamos nenhuma imagem que mostrasse o corpo, até houve uma polêmica 

muito grande com o vazamento das imagens durante a autópsia. A matéria que confirma 

a morte do cantor chamamos de “calda longa”, porque ela teve aquele pico gigantesco 

de visualizações na época, mas ele nunca sai de entre as mais lidas. Sempre que 

publicamos algo sobre o Cristiano Araújo aquela matéria volta a aparecer nas 

estatísticas do dia. Esses dias mesmo o G1 fez uma retrospectiva e quando eu olhei, a 

matéria da morte estava entre as mais lidas novamente. Então, ela é uma das matérias 

que vai ser extremamente lida por um bom tempo. Toda vez que alguém jogar no 

Google “morte do Cristiano Araújo” muito provavelmente aquele link vai aparecer e a 

pessoa vai clicar nela. Logo que a gente publicou essa matéria ela não tinha foto e 

demorou cerca de 30 minutos para acrescentarmos ela e mais tarde acrescentamos o 

vídeo. Eu acho que nesse caso não foi nem o recurso que chamou a atenção do fato, ela 

seria lida de qualquer forma por se tratar de uma pessoa famosa.  

 

3)O que difere a matéria do G1 das outras?  
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Eu acho que é o cuidado que temos em contar muito bem a história, por exemplo, na 

primeira matéria demos o fato, localizando direitinho onde aconteceu, fomos atrás de 

todos os órgãos que podíamos ir e de todo mundo que podia falar. A partir disso, na 

segunda matéria, com uma suíte, tivemos o cuidado de recontar o caso. Pelo menos aqui 

em Goiás a gente trabalha assim, o lide vira automático na sua cabeça, você já sabe 

estruturar. Eu acho que isso é muito legal, porque nem sempre quando o leitor está na 

segunda matéria ele sabe o que tinha na primeira, ele não tem a obrigação de estar na 

segunda e ter lido a primeira. Dessa forma ele pode ficar a par de tudo o que aconteceu. 

O G1 tem uma coisa bem legal que é o entenda o caso, onde podemos colocar os links 

de todas as matérias relacionadas ao assunto e isso é o diferencial. 

 

4) Você acha que esses recursos interferiram no clique?  

Eu acho que sim, porque eles são recursos a mais, a pessoa consegue ver 

tudo o que aconteceu e relembrar o caso sem sair da mesma matéria, ou seja, numa 

mesma reportagem ela consegue ficar pro dentro de tudo que já foi publicado e a partir 

dali entender por isso que isso está sendo dito agora. Com esse caso do Cristiano 

Araújo, que teve “500 mil matérias”, imagina se não tivesse um entenda o caso desses. 

Colocamos muitos links, mas acaba que muitos se perderam também nesse meio tempo. 

Ali o leitor consegue filtrar as principais matérias, para ficar sabendo de fato o que 

aconteceu até aquele momento.  

 

5) Como foi a relação de vocês com as fontes da notícia?  

Foi bem difícil no começo. Todo partiu de um bombeiro, que estava 

atendendo a ocorrência e participou do socorro, e a partir daí foram muitas outras, 

como: polícias, concessionária, hospital, enfermeiros, assessores do cantor... Foram 

muitas ligações e muita conversa, sempre deixando o nosso canal muito aberto (contato) 

para que essas pessoas pudessem nos avisar sobre possíveis mudanças daquela situação. 

Apesar de ter um bom relacionamento com uma fonte, eu sempre prezava por ter a 

confirmação com duas ou três fontes para que a não errássemos. Num caso desses uma 

informação errada é muito mais complexo para você voltar atrás. Inclusive eu até acho 

que teve alguma matéria nossa que tivemos que fazer correção, porque nesse meio 

tempo da apuração as informações não chegavam “fechadas”, “redondas”.  
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6) Como vocês decidiram a angulação da notícia fugindo dessa questão do 

sensacionalismo?  

As questões editoriais são bem distintas aqui, sempre tentamos fugir do 

sensacionalismo. Não é porque era o Cristiano Araújo, um famoso ou uma matéria que 

tinha muita audiência, na verdade, fugimos do sensacionalismo sempre, mas é óbvio 

que nem sempre é possível. Muitas pessoas questionam sobre os comentários, as 

pessoas reclamam, mas sempre tentamos dar a informação precisa. Neste caso, só 

divulgamos nomes e fotos do casal depois que conseguimos contato com as famílias. 

Isso é uma questão de respeito também. Depois que foram divulgadas na internet fotos 

dos corpos, o G1 se preocupou em não publicá-las, apesar das pessoas buscarem por 

elas. Muitas pessoas criticam e falam que a notícia é sensacionalista, mas as pessoas 

querem ver o corpo. Se tivéssemos divulgado essas imagens, a matéria iria “bombar”, 

mas temos um limite, tem até um ponto que podemos chegar por audiência, nem tudo 

vale audiência. Prezamos pelos cuidados. 

 

7) Sobre a matéria da morte, o que a levou a ser tão acessada?  

Com certeza o fato de ele ser famoso, ele não era uma pessoa comum. Teve 

muita polêmica em relação a isso, o Zeca Camargo fez um texto dizendo que o Cristiano 

era um desconhecido que ficou famoso e comoveu o país, fato que gerou uma polêmica 

muito grande. Entretanto, ele não era desconhecido. Eu, particularmente falando, não o 

conhecia, mas depois eu fui ver como ele era conhecido e famoso. De fato o que mais 

levou ao número de acessos foram as circunstâncias, ele era um homem muito novo, a 

namorada estava junto com ele, uma menina muito nova também e muito bonita, os dois 

formavam um casal muito bonito.  

 

8) Qual é o perfil do público leitor dessas matérias?  

São muitos fãs. A audiência desse caso foi surpreendente, foi além. Muita 

gente que não o conhecia passou a acompanhar porque foi uma tragédia, algo muito 

chocante. Eu não diria que foram só os fãs que acessaram, muita gente que não conhecia 

o trabalho dele passou a acompanhar o caso, que quase virou uma novela devido ao 

número de capítulos. Também teve a questão da parte da criminalização e das 

responsabilidades que causaram vários desdobramentos, o que deixou as pessoas 

curiosas, todos querem saber quem é o culpado no fim.  
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9) Como você avalia o comportamento dos leitores a partir dos comentários das 

matérias?  

No começo, todo mundo fica muito comovido. Nos primeiros comentários 

que eu li, as pessoas estavam lamentando a tragédia e até criticando a rodovia dizendo 

que o trecho onde o acidente aconteceu era ruim. Até hoje tudo que envolva Cristiano 

Araújo nós temos que fazer e muitas pessoas comentam assim “Deixem o Cristiano 

Araújo morrer em paz”, “G1 pare de noticiar a morte do Cristiano Araújo, não 

agüentamos mais”, porém, para isso, a pessoa entrou na matéria e comentou a mesma. 

Para ela dizer se achou aquela notícia relevante ou não ela ainda teve o trabalho de 

entrar e ler a matéria, além de compartilhar. Qualquer matéria que publicamos dele gera 

uma boa audiência até hoje, mas depois de um tempo os comentários passaram a ser 

menos sobre a morte. As pessoas ficam muito comovidas naquele momento, elas sofrem 

muito, mas passado os dias elas “melhoram”. 

 

10) O que alavancou essa repercussão?  

Eu acho que foi a questão da morte repentina. Ele era um rapaz novo, com a 

carreira em ascensão, tinha muito a crescer ainda e a ficar muito mais conhecido. 

Sempre quando tem a questão da pessoa jovem que teve os seus sonhos interrompidos 

bruscamente por um acidente ou um por uma questão relacionada isso chama muito a 

atenção, comove mais do que se fosse uma pessoa mais velha. 

 

11) Como vocês lidaram com os comentários?  

No nosso sistema temos a possibilidade de filtrar os comentários ou quando 

se trata de uma matéria muito polêmica e complicada podemos até bloquear os 

comentários. Você pode ver que tem algumas matérias que ficam sem comentário 

nenhum, mas isso é uma decisão da editora-chefe e muitas vezes pela pauta, em São 

Paulo. Eles geralmente avisam que o nível dos comentários está muito baixo e nos 

instrui a bloqueá-los. Como nossa equipe é muito pequena, não temos a condição de 

deixar alguém apenas filtrando comentários porque são milhares. Não tem condições. 

Claro que nas principais matérias vários comentários foram filtrados. No caso Cristiano 

Araújo filtrar isso não tem condições, não é possível eu te dizer que nós conseguimos 

filtrar 10% dos comentários ofensivos. Eles surgem de todo jeito, nós tentamos remover 

alguns, mas tem muita coisa bizarra que ficou. Eu acho que foi a falta de “braço” na 
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equipe mesmo e a falta de autorização para bloquear os comentários, que seria a única 

opção para isso não acontecer.  

 

12) Qual matéria foi a mais difícil de ser noticiada?  

Sem dúvidas a da morte, porque tinha a questão da sua confirmação, da 

divulgação da identificação da Allana, da tentativa de falar com algum familiar antes de 

noticiar e ter a confirmação de que o familiar sabia disso. Como o pai do Cristiano 

estava no hospital e a confirmação saiu da unidade, então, isso deu um alívio, porque o 

pai já sabia. Ter a informação sobre o acidente foi difícil, mas consolidar a matéria 

sobre a morte foi muito difícil, isso nos primeiros sete dias, porque depois vieram 

matérias tanto quanto difíceis de produzir.  

 

13) Houve algum tipo de conflito entre vocês durante a cobertura do caso?  

Quando acontece uma coisa dessas numa redação não adianta você pensar 

que as pessoas vão ser civilizadas e vão se tratar educadamente com “por favor” e 

“muito obrigada”. É “sobre ai”, “fulano faz isso”, “me passa isso” e gritaria, vira uma 

selvageria total, mas depois que o trabalho vai se consolidando as coisas vão se 

ajeitando. Essa forma de falar “fulano checar isso”, “fulano faz isso”, “presta atenção 

nisso, você fez isso errado” não se torna uma briga, é o percurso. Às vezes uma pessoa 

fala mais firma com a outra, mas é tudo digerível. Brigas não tivemos, somente 

momentos de correria, mas isso é normal.  

 

14) Aconteceu algum desdobramento inesperado durante a cobertura desse caso?   

Muitas coisas nos deixaram surpresos. O Cristiano Araújo já fazia sucesso, 

mas como nós não somos um site que cobre a vida de famosos, por exemplo, tínhamos 

pouco conhecimento sobre ele. A parte de entretenimento e shows existem no nosso 

portal, mas são matérias mínimas, uma parcela pequena do que nós fazemos. Talvez 

quando a mãe da Allana se pronunciou sobre o assunto, porque ela era uma menina 

muito nova, de 19 anos, que praticamente estava dedicando a vida dela a ele. Eu não 

consigo separar uma coisa, para mim tudo era novidade.  

 

15) A cobertura desse caso impactou a sua vida?  

Com certeza, de longe foi a maior cobertura de um acidente que eu já cobri. 

Foras horas intensas na redação sem comer. Eu tenho um filho de 4 anos e fiquei na 
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redação sem condições de ligar para casa para saber como ele estava. Foi loucura total. 

Não só nos primeiros sete dias, isso durou bastante tempo, tanto que nos primeiros dias 

nós praticamente não noticiamos outra coisa, não que não tivesse acontecido mais nada, 

mas pela equipe ser pequena tivemos que priorizar os esforços. Eu aprendi muito 

durante essa cobertura, eu já tenho experiência, já sei como apurar, como fazer e 

escrever, mas isso não adianta, são os desafios que vão surgindo que nos fazem crescer 

profissionalmente. 

 

16) A morte dele pode ser comparada aos últimos grandes acontecimentos no país? 

(Mariana, Lava Jato, Impeachment)  

Eu acho que pode ser comparada sim , mas nas suas devidas proporções. 

Não podemos comparar a morte de “x” mortes em Minas Gerais com uma morte 

apenas, mas não adianta, quando a morte envolve alguém famoso o peso que isso ganha 

na mídia é muito maior do que qualquer caso. Com certeza esse caso vai estar nos 

principais assuntos do ano, na retrospectiva de 2015, porque foi uma das matérias mais 

comentadas e compartilhadas por um longo tempo.  

 

17) Como a praça SP colaborou na produção dessas notícias?  

Por que eles chegaram a publicar matérias? Sinceramente falando, todo 

mundo quer ter um pouco de audiência quando acontece um caso desses. Foi uma 

tragédia. Teve dia de eu ver o ponteiro do Google Analytics apontando que 70 mil 

pessoas estavam acessando ao mesmo tempo uma mesma matéria, um fato surreal. 

Quando o assunto tem uma audiência nessa proporção, todo mundo quer ter a sua fatia. 

Por exemplo, o Auto Esporte publicou, porque óbvio que eles são especialistas em 

carros e saberiam falar com mais propriedade do que qualquer um sobre aquele modelo 

de carro envolvido no acidente e seus equipamentos de segurança, mas também visavam 

a audiência. Sobre a editoria São Paulo eu não me lembro exatamente o que eles 

subiram, acho que foi algo na editoria Pop Art. Sempre que tem alguma coisa 

envolvendo artistas eles fazem também por causa da editoria específica. Jamais teríamos 

tempo de fazer matéria de famosos lamentando a morte do cantor. Podíamos ter feito, 

mas a equipe era pequena. Sempre que uma editoria iria subir alguma matéria sobre o 

caso eles comunicavam a nossa chefia, porque eles sempre copiavam a editoria Goiás. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA: VITOR SANTANA, REPÓRTER DO G1 GOIÁS 

(21/12/2015) 

Nome: Vitor Santana 

Idade: 25 anos                                              Sexo: Masculino 

Área de Formação Profissional: Jornalismo             Ano de Graduação: 2009 

Nome da organização jornalística: Organização Jaime Câmara 

Tempo de trabalho na empresa: 1 ano e 10 meses 

Cargo/Função da empresa: Repórter do G1 Goiás 

E-mail: vitor.vsr@gmail.com 

 

QUESTIONÁRIO 

1) A morte do cantor pode ser considerada uma tragédia ou um fato cotidiano? 

Tragédia eu considero, por exemplo, um desmoronamento num Morro do Rio de 

Janeiro ou quando acontece um atentado terrorista. O acidente do Cristiano Araújo eu 

considero como uma fatalidade, porque você tem um carro saindo da estrada por 

excesso de velocidade, problemas mecânicos ou porque bateu em alguma coisa todos os 

dias, de madrugada principalmente. Então, um acidente como o do Cristiano acontece 

todos os dias e em todos os lugares, mas a questão é que ele era uma pessoa famosa, 

uma pessoa conhecida por muitos. Lógico que para quem era fã é uma questão muito 

pessoal, mas eu não vejo como uma tragédia do ponto de vista macro, porque uma 

tragédia seria desastres naturais, terrorismo, acidentes de grandes proporções. Não estou 

minimizando a morte dele, mas você tem dezenas de outros casos iguais, mas que não 

ganham a mesma repercussão. Por que com ele é considerado uma tragédia e com as 

outras pessoas não?  

2)Qual a diferença entre cobrir um assunto sobre morte e sobre os demais temas? 

Quando você tem qualquer incidente ou acidente resultando em morte é muito difícil 

você falar com a família. Isso é muito difícil para mim, principalmente ter que ir ao 

cemitério e, naquele momento de dor extrema, você ter o tato para conseguir falar com a 

família. Em outros casos você apura/entrevista mais fontes oficiais, como a Polícia 

Militar, os Bombeiros, a Polícia Civil, entre outros, e você acaba encerrando o caso, 

resolvendo-o. Neste tipo de matéria envolvendo morte é muito mais difícil você tentar 

ouvir o lado pessoal, porque atrás de toda morte tem uma história, então, qual era a 

mailto:vitor.vsr@gmail.com


349 
 

história daquela pessoa? Estava vindo de onde? Estava indo pra onde? A família falou o 

que? Mesmo que seja um homicídio ligado a troca de tiros entre a polícia e traficantes 

ou um acidente como o do Cristiano Araújo.  

Óbvio que uns impactam mais do que os outros dependendo das 

circunstâncias. Querendo ou não existe o efeito narcotizante da mídia. Você acaba 

fazendo tanto, por exemplo, execução relacionada ao tráfico, que acaba virando mais 

um. Aquilo que foge do cotidiano te chama mais a atenção e eu vejo um pouco disso. 

Querendo ou não, envolvendo morte você tem que ter um cuidado muito maior. A 

pessoa era realmente só vítima ou ela já tinha algum envolvimento num outro crime. 

Você tem que ter muito cuidado. No caso do Cristiano Araújo, morreu? Foi resgatado 

com vida e morreu no hospital? É aquela velha questão: temos que tomar cuidado para 

não matar quem não morreu. 

3) Qual a principal dificuldade que vocês enfrentaram na redação ao lidar com 

tragédia?  

Por ser um veículo de web, às vezes, a rapidez. Uma coisa que a gente sempre preza 

aqui no G1 Goiás é a qualidade. Às vezes não somos os primeiros a dar a notícia, muitas 

das vezes não somos os primeiros, mas damos a notícia com precisão e com o 

aprofundamento que a mesma exige. Já vimos, por exemplo, outros sites noticiarem: 

acidente mata oito e na realidade eram quatro, outros sites se quer fazer a correção. Nós 

não vamos subir a matéria primeiro, mas vamos subir ela com as informações exatas. 

Eu acho que isso é o primeiro obstáculo que a gente enfrenta, ou seja, a questão da 

rapidez. Dependendo da tragédia ainda tem a questão da concorrência, links do Extra e 

do Ego, que querendo ou não você tem que disputar com veículos que nem são de 

Goiás. Você tem que dar a notícia primeiro para ganhar uma visibilidade, a chamada na 

Globo.com. Por ser um equipe pequena a nossa, às vezes o fato de deslocar repórter 

acaba pesando. 

4) Como que vocês receberam a notícia do acidente e da morte? 

Isso é algo que a Fernanda pode responder, porque ela estava aqui no dia. A primeira 

pessoa da equipe que chega à redação, entra às 5h e é a Paula, só que ela estava de férias 

na época. Com isso, a Fernanda passou a entra às 5h30, então, foi ela que recebeu a 

notícia e quem começou a apuração para a primeira matéria. Na época, eu estava 

trabalhando a tarde, eu entrava por volta das 13h30, 14h, e saía às 21h30, 22h. No dia 
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anterior, eu tinha saído da redação às 22h e iria voltar no outro dia às 13h30. Mas 

quando eu estava dormindo a Elisângela, nossa editora-chefe, me ligou e disse "você já 

está sabendo do que aconteceu?", eu respondi que não porque eu estava dormindo. Ela, 

então, me contou que o Cristiano Araújo sofreu um acidente e morreu, quando ela disse 

isso eu já respondi que não precisava falar mais nada e que eu só iria tomar um banho e 

voaria para a redação.  

Eu fiquei sabendo da morte dele era umas 9h30 por uma ligação da nossa 

editora. Como eu tinha saído da redação mais tarde no dia anterior, eu fui o último a ser 

convocado. O Silvio já tinha sido chamado. Eu e ele éramos os que ficavam a tarde. A 

Fernanda e os dois novatos que tínhamos, o Táliton e a Vanessa, estavam na redação e a 

Paula estava de férias. Por volta das 10h30 eu já estava na redação porque precisava de 

toda a equipe se desdobrando. Como a informação do acidente e morte chegaram, a 

Fernanda que sabe como ninguém. Já tem seis meses da morte dele e nós nunca 

paramos para pontuar certinho o que aconteceu. Foi um volume tão grande de 

informação, que eu trabalhei 35 horas em 48 horas.  

5) Quantos profissionais trabalharam na cobertura do caso Cristiano Araújo? 

Quantos profissionais (de acordo com as categorias jornalísticas) trabalham para o 

G1 Goiás? 

A Fernanda chegou às 5h30, o Táliton e a Vanessa também chegaram pela 

manhã, eles eram recém-contratados, um começou a trabalhar no dia 1• de junho e o 

outro no dia 8, eles estavam começando a pegar o ritmo do trabalho no G1 ainda. A 

Vanessa já tinha como experiência um estágio na página da web de um jornal impresso 

da região, que se chama Jornal O Hoje. Ela estagiou lá por um ano e trabalhou em uma 

assessoria aqui da região. Já o Táliton tinha trabalhado como repórter na PUC TV, que é 

o canal da PUC de Goiás. Eu acho que ele não tinha experiência em web. E a tarde eu e 

Silvio assumíamos. Temos a Elisângela como editora e dois repórteres para o Globo 

Esporte, o Guilherme e o Fernando. No dia da morte do cantor éramos cinco repórteres 

do G1 mais a editora. Os repórteres do GE também suitaram a morte do Cristiano 

Araújo. Eles fizeram algumas matérias porque o cantor era vila novense. No dia do 

acidente ele estava voltando de um show em Itumbiara e iria gravar uma mensagem 

convocando os torcedores para um jogo decisivo do time. Então, ele iria fazer essa 
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homenagem. Com a sua morte, o time também prestou sua homenagem ao cantor e no 

velório o caixão estava coberto pela bandeira do Vila Nova.  

6) A redação é integrada, no sentido da prática do jornalismo convergente? Se sim, 

como funciona essa integração? 

A produção da notícia acontece no grito. Um fica sabendo da notícia e 

sempre pergunta pro outro se a informação já foi confirmada ou caso alguém consegue 

falar com alguma fonte importante sempre grita avisando. Óbvio que é algo que foge à 

rotina. No dia a dia, um levanta vai lá e conversa com o colega de trabalho e envia por 

e-mail. Entretanto, neste caso, como exigiu muita velocidade, as informações estão 

chegando, então, a gente trocava muitos contatos "Fulano tem o contato de sicrano", "A 

gente tem o contato de beltrame". Vai dividindo os contatos e as informações "Tem um 

equipe da TV indo para tal lugar porque vai acontece tal coisa", a gente ia também ou 

para dividir o trabalho iria para outro ponto. "Eu tenho um repórter em tal ponto, mas eu 

preciso de uma foto em tal ponto", dai o pessoal da TV fazia uma foto pra gente. Isso de 

uma maneira em geral nem sempre aconteceu, porque, querendo ou não, cada um tem 

que produzir para o seu veículo.  

Às vezes a gente pedia uma foto e não chegava, às vezes chegava, tem todos 

os "trancos e barrancos" como sempre. Na produção da TV você tem o núcleo de rede, 

os produtores, os editores chefes dos telejornais, todos dialogam entre si. Se a TV tem 

um material exclusivo, a gente respeita, não vamos na ilha de edição pegá-lo para subir 

antes, mas se não é exclusivo a gente pode subir antes tranquilamente. É muito bem 

resolvido isso. Por exemplo: a TV consegui às 14h uma sonora com a mãe do Cristiano 

Araújo, mas o próximo jornal da emissão é somente as 19h. Eu não posso segurar esse 

material até esse horário. Então, nós do G1 vamos até a ilha para escutar esse vídeo ou o 

pessoal da TV nos envia antes. Não temos problemas em relação a isso, obviamente que 

tudo é conversado antes.  

...Somente eu, Fernanda e Silvio assinamos as matérias.Porque a Vanessa e o Táliton 

estavam entrando na equipe e seria muita irresponsabilidade da nossa parte. Não que a 

gente não confiasse no trabalho deles, mas eles ainda estavam pegando a linguagem do 

G1, aprendendo a mexer no CMA, que não é fácil. O Táliton foi muito para a rua 

passando/garimpando informações para os repórteres na redação. Nós ficamos 

praticamente 24 horas direto entrando com a Globo News, rede e local, então, tínhamos 
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muitos vídeos. Limpamos uma HD do MacBook e deixamos gravando esses materiais. 

Entrava um vídeo e a Vanessa cortava o vídeo, cadastrava e avisava para gente subir nas 

matérias. Foram ajudas gigantescas, porque a gente não conseguiria produzir as 

matérias sem eles. No primeiro dia, acho que subimos umas 10 sobre o acidente, acho 

que só eu subi umas três/quatro matérias sobre. Nós não conseguiríamos sair da redação 

para pegar aspas dos familiares e fãs. O Táliton mandava as aspas e as fotos por e-mail e 

até contato ele conseguia na rua e é lógico que ele também assinava as matérias. A 

Vanessa também nos direcionava sobre a importância do vídeo que ela cortava, o que 

falava e onde era melhor acrescentá-lo.  

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

1) Cada membro da equipe teve uma função específica ao longo da primeira 

semana (período estudado) de produção das matérias sobre o tema?Se sim, como 

foi essa divisão de trabalho? 

Quando eu cheguei à redação, a Elisângela, não sei como ela conseguiu, em 

que momento ela pensou com aquele volume de informações e apuração, fez uma lista 

com os principais pontos que precisávamos saber, foi uma folha inteira com "mil" 

tópicos. A partir disso, todos os repórteres pegaram coisas para fazer. Essa divisão foi 

sensacional e fundamental, porque eu cheguei perdido, vim no carro lendo coisas, 

quando estava me arrumando em casa também li algo, mas o que tinha sido publicado 

eram apenas três matérias. No momento em que eu cheguei, a Elisângela foi bem clara 

dizendo que ninguém tinha falado com a família da Allana, "se vira". E esse era um dos 

tópicos.  

Todos falavam só do Cristiano, mas a Allana tinha morrido também é 

morreu na hora. Já o Cristiano chegou a ser socorrido. Eu não me lembro quem me 

passou o contato da mãe dela, mas eu lembro que avisaram que ninguém ainda tinha 

ligado pra ela ainda. Então, liguei e disse "desculpa estar incomodando nesse momento, 

sabemos que a dor é grande", falando dessa forma a gente acaba mostrando certa 

educação e uma certa empatia pela dor do outro. Eu já vi em algumas ocasiões repórter 

que não tem o menor tato, que chega pedindo uma entrevista quando a pessoa está 

naquele momento de dor extrema.  
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A divisão que aconteceu inicialmente foi: a Fernanda já estava por dentro de 

tudo sobre o acidente, logo ela seguiu no assunto porque já estava em contato com o 

delegado e à par de mais informações do que os outros. O Táliton estava no IML para 

ver a questão da liberação dos corpos e fazer contato com as famílias para ajudar o 

Silvio e eu fiquei com a parte da família da Allana. 

 A primeira matéria que eu subi foi sobre o velório dos dois juntos, só que 

em uma ligação eu peguei informação para duas matérias. Cheguei para a Elisângela e 

falei "A mãe disse isso, isso e isso" e ela me disse que era pra eu subir primeiramente 

uma matéria sobre o velório, porque tinha muita gente querendo saber sobre o enterro e 

depois você sobe sobre a emoção da família e foi o que eu fiz. Eles foram velados no 

Centro Cultural Oscar Niemayer, aqui em Goiânia.  

No dia do velório iria ter uma apresentação da Orquestra Sinfônica e 

ficamos na dúvida se iria ser lá mesmo ou em outro local. Eu já tinha a confirmação 

com a mãe da Allana, então, só precisei confirmar com o Centro Cultural para subir a 

matéria. A segunda matéria falando sobre a emoção da família, a mãe disse estar sem 

chão. Nos dias seguintes não houve essa "divisão" do trabalho, foi tipo uma enxurrada, 

quem tá mais livre vai pegando, acabou uma pega outra, porque todo mundo já estava 

com o histórico do acidente decorado na cabeça. Eu não precisava ficar lendo nem 

copiando de outras matérias o "entenda o caso". 

2) Quais estratégias vocês utilizaram para causar impacto no leito fugindo do 

tradicional em tempos de convergência midiática?  

Uma estratégia foi abrir um TR (Tempo Real), mas eu não me lembro em 

que momento a gente decidiu isso. Outra estratégia foi a mudança do layout do site, 

colocamos aquele cabeçalho maior de urgente com a foto do Cristiano, que querendo ou 

não, quando a pessoa abre já dá um impacto maior. Em termos de atração do público a 

gente não precisou se preocupar tanto em fazer um título mais forte e chamativo porque 

o assunto por si só já fazia isso. Se você tivesse Cristiano Araújo no título não precisava 

de mais nada, você poderia colocar Cristiano Araújo é um monte de "x" na frente que as 

pessoas iriam acessar.  

3) Você acha que esse número de acessos tão grande que o G1 teve outros veículos 

tiveram? 
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Não, isso é mero “achismo” meu, porque eu não sei os números dessas 

outras praças. Teve gente subindo matéria dele no Brasil todo, eu vi algumas no 

nordeste porque ele iria se apresentar num São João lá e em São Paulo, mas acho que 

não foram tão acessadas porque as pessoas de lá não estavam tão interessadas no que ele 

iria fazer dali em diante, estavam preocupadas em onde seria o velório, como estava a 

família, quais foram as causa do acidente, se morreu mesmo ou não, num geral as 

pessoas estavam mais preocupadas com isso e, querendo ou não, tivemos um curso 

recentemente CO (depois da morte do Cristiano Araújo) e percebemos que como 

usávamos muito o nome dele, colocava links, "taguiava" e fazia mais um monte de 

coisas sem saber essa questão da audiência, mas fazíamos porque é o correto a se fazer 

na web e ao jogarmos no Google o nome dele, as nossas páginas deviam ser as 

primeiras. Então, tivemos um acesso muito maior. Obviamente que regionalmente as 

outras praças conseguiram ter um bom acesso, mas nada perto do que nós tivemos. 

4) Como que essas estratégias influenciaram no número de acessos?  Você acha 

que elas influenciaram de fato? 

Influenciaram, mas eu não saberia responder com precisão. Essas mudanças 

sempre foram tomadas pela Elisângela, quem decidia mudar a capa. O TR foi 

conversado com a equipe de São Paulo, enquanto isso a equipe estava muito 

concentrada em obter as informações. Como isso, se desdobrando editorialmente, a 

Elisângela decidiu tudo. Não teve ninguém que sugeriu "vamos colocar um urgente 

aqui", "Vamos abrir um TR" ou "vamos puxar um fotão". Nós não tínhamos a menor 

condição de ficar organizando e pensando isso. Mas eu acho que influenciaram sim, 

porque a pessoa abre o site e a primeira coisa que vê é a foto do Cristiano e um urgente 

em caixa alta, é igual o plantão da Globo, toca aquela música e você já sabe que 

aconteceu alguma coisa, então, você para e vai ver mesmo por curiosidade, mesmo você 

não sendo fã. Se existe aquele urgente e aquele cabeçalho, que são coisas que não 

usamos todos os dias, prende a atenção, porque alguma coisa aconteceu e se precisa ver 

minimamente. 

5) Você citou que uma das principais dificuldades ao escrever sobre morte é o 

contato com a família das vítimas. Como foi isso pra você? 

Eu acho que nenhum repórter gosta desse momento de ter que perturbar a 

família nesse momento de luto. Se tiver alguém que fale que gosta de ir a um velório 
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para fazer isso, pode fazer um exame nessa pessoa porque não está certo. Sempre foi 

muito difícil pra mim e quando eu me formei eu tinha a ilusão de que um dia eu poderia 

virar e falar que esse tipo de matéria eu não faço. Doce ilusão! Para explicar isso, eu 

tenho que voltar um pouco porque é algo muito pessoal.  

Quando eu me formei eu trabalhava na área de vídeo, eu era diretor de 

imagem de uma emissora do estado e sempre tentava entrar dentro das redações como 

repórter e não conseguia. Então, eu passei num trainee em Curitiba. Na Gazeta do Povo 

você passava pelas mais variadas editorias, você ficava uma semana em casa editoria. 

Numa dessas editorias, a de opinião, tem o obituário, que não é só notificar a morte de 

alguém é parecido com a Folha de São Paulo, que você tem um texto em memória 

daquela pessoa. Quem era responsável por essa parte eram os trainees e teve uma 

repórter que eu cheguei a contá-la sobre a minha resistência e que eu tinha algumas 

questões pessoais em relação a isso, então, ela me disse para eu pensar no texto como 

uma homenagem, tente sentir a dor daquela pessoa. Não era assim morreu e você vai lá 

e entrevista à família da pessoa, nesse veículo se esperava duas semanas após a morte 

do homenageado. Você tinha uma semana para começar a ligar até um mês depois para 

fazer aquele texto em homenagem. Então, eu aprendi muito com essa equipe o respeito 

e uma técnica de abordagem.  

Tem pessoas que você liga e elas começam a chorar desesperadamente. 

Você tem que saber lidar com isso. Quando eu vim pro G1, e aqui a gente faz muito 

isso, muitos acidentes e morte que querendo ou não são muito recorrentes, eu já vim 

mais calejado, mais preparado. O que eu sempre tento, por exemplo, é usar um tom de 

voz diferente, sempre que eu falo com a família eu falo "Desculpa estar incomodando, a 

gente sabe que é chato nesse momento de dor, mas estamos acompanhando o caso é 

gostaria de ter mais informações sobre o que aconteceu, se você estava com ele no 

momento do acidente, qual foi a última vez que você falou com ele".  

No caso do Cristiano, nós só falamos com a polícia no início, então, 

qualquer coisa que a família falar nós vamos conseguir subir alguma coisa. Você não 

precisa ficar ali massacrando a família com perguntas. Você faz três perguntas e às 

vezes a família deixa fluir numa forma de desabafo, outras vezes eles são 

monossilábicos e vice tem que saber como trabalhar para conseguir a informação, mas é 

uma situação horrível. Eu nunca chego com caneta e bloco nas mãos. Geralmente me 
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apresento, peço desculpas por estar incomodando, começo a conversar e pergunto se há 

problema em anotar algum dado pra eu não esquecer ou para não errar a grafia do nome. 

Eu tomo esse cuidado.  

6) Chegou ao ponto de a família da Allana te reconhecer quando você fazia 

contato?  

No primeiro contato que eu fiz eu pedi desculpas por estar incomodando e 

eu percebi que a mãe da Allana estava firme, não sei se é porque ela é mulher forte ou 

se a ficha não havia caído. Seu tom de voz era padrão, mas dava para perceber que ela 

estava abalada. Durante a conversa, em momento alguém ela desabou ou chorou, ela 

estava muito firme, e isso me desarmou um pouco porque eu esperava que ela tivesse 

um pouco abalada, não que eu quisesse isso.  

Na minha opinião - nunca conversei sobre isso com ela ao longo das quatro 

vezes que nos falamos - ela tinha na cabeça a ideia de que o Cristiano era uma figura 

pública e que a filha dela consequentemente se tornou uma figura pública por estar junto 

com ele e que infelizmente falar sobre o acidente era um "dever". Essa foi a sensação 

que eu tive, posso estar completamente enganado, mas ela me respondeu tudo com a 

voz tranquila, não chorou e se mostrou uma mulher muito forte. Eu fiquei um pouco 

intrigado com isso.  

Liguei, fiz o que eu tinha pra fazer na primeira vez, peguei todas as 

informações e teve informação desencontrada, com isso, eu precisei fazer contato de 

novo e como eu já havia feito um primeiro contato, um contato bom porque houve 

respeito mútuo, eu me identifiquei "Sou o Vitor, que te ligou ontem, peço desculpas por 

incomodar novamente, mas é que surgiu informações desencontradas e eu preciso 

checar tal coisa, nessa hora, aproveitei e fiz mais algumas perguntas e ela disse que 

estava tudo bem e que precisando eu poderia ligar. Eu nunca a encontrei pessoalmente, 

porque no velório tinha uma grade separando a imprensa da família.  

Uma questão muito pessoal minha é que seja em locais abertos, como o 

Espaço Oscar Niemayer, ou fechados eu não entro de maneira alguma onde o caixão 

está com a família. Fico do lado de fora e converso com amigos e familiares que 

estiverem ali, porque é um momento muito íntimo. Eu não vou entrar onde a mãe está 

debruçada no caixão, às vezes muito abalada, e perguntar se ela pode me dar uma 



357 
 

entrevista ou trocar uma ideia rapidinho. Eu não vou chegar assim jamais. Se eu precisar 

de forma extrema falar com aquela pessoa, eu vou conversar com alguém que esteja do 

lado de fora e dizer que preciso muito falar com tal pessoa que está lá dentro, se ela não 

puder vir aqui fora, se estiver muito abalada, você pode perguntar tal coisa pra mim. Eu 

tenho esse respeito. Além de no velório do Cristiano e da Allana não poder, mesmo se 

pudesse eu não iria invadir a área que estava só a família. 

...Nós tivemos um cuidado e uma precisão tão grande com esse caso que isso reflete a 

sintonia que a equipe estava. Como tínhamos dois novatos, eu, Fernanda e Silvio 

tínhamos que ter uma uniformidade para recebê-los, ensinar como é o G1 e ter a 

responsabilidade de fazer os casos mais pesados, não menosprezando o trabalho deles, 

mas porque o G1 exige certos padrões, certos formatos e eles estavam num momento de 

aprendizagem ainda. Eu acho que essa união da equipe ajudou muito.  

7) Como vocês fizeram para ter uma angulação que se resvalasse do 

sensacionalismo?  

Lógico que tem alguns casos que já são por si só sensacionalistas. Nesse 

caso, querendo ou não tinha muita gente entrando, muitos fãs, família, empresários e 

amigos. Todo mundo vai olhar. A cobertura do G1 Goiás, em termos de internet, foi 

referencia para os outros sites em termo de informação e apuração. Não é nenhuma 

vaidade, nem nada disso, mas o volume de coisas que nós pegamos e fomos fazendo foi 

grande. Eu acho que na hora que a gente viu o tamanho da repercussão, também vimos 

o tamanho da responsabilidade. Como eu disse, a gente não precisava fazer um título 

sensacionalista porque o caso não pedia e se fizéssemos seria um desrespeito. O que é a 

notícia? Cristiano Araújo morre em acidente de carro.  

Na minha visão, trabalhando a quase dois anos no G1, não tem como você 

apelar para o sensacionalismo nisso. O nosso veículo não apela para esse lado e a partir 

do momento que você fala com a família, a sua responsabilidade é muito maior, porque 

quando você dá uma entrevista, você vai querer ver como ela ficou. Nesse caso, eu não 

sei se a família acessou, mas na minha mente eu trabalho com essa hipótese. Então, eu 

me cobro muito em transmitir a informação correta, lógico que eu não vou distorcê-la, 

mas pode acontecer de eu interpretá-la errada ou por acidente recortar uma aspa errada 

para encaixar naquela situação. O cuidado é muito maior, eu me sinto responsável 

imaginando que a família vai ler. No mais, a cobertura toda foi no ponto certo, não 
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fomos sensacionalistas. Algumas pessoas falaram sobre as fotos e vídeos pós-morte do 

Cristiano "Vocês falando sobre isso vão dar mais fôlego, as pessoas vão querer ver e 

isso é sensacionalismo, é um desrespeito. É um caso muito complexo".  

Eu fui o primeiro repórter a pegar essa questão das imagens vazadas e eu fui 

quem mais fez matérias sobre isso. Às vezes você tem algo muito enviesado que quando 

você pega para fazer uma matéria você fica por dentro de todo aquele parâmetro, se 

torna mais fácil pra quem está fazendo. Se eu pudesse pegar as próximas, elas seriam 

dadas pra mim. As imagens era algo que já estava sendo muito divulgado nas redes 

sociais. Aqui, temos um aplicativo que se chama QVT (Quero Ver na TV), as pessoas 

fotografam de seus celulares o que querem denunciar e mandam pra nós. No QVT e no 

Fale Conosco do G1 começou a chegar muitas reclamações dizendo que deveríamos 

fazer alguma coisa contra as pessoas que estavam divulgando, só que nós não temos o 

poder de fazer nada contra essas pessoas, quem tem é a polícia. Então, a pergunta era a 

seguinte: a polícia está fazendo alguma coisa? Os advogados da família vão entrar com 

alguma coisa? Aí sim é jornalístico e não sensacionalismo. Não é assim "Fotos do 

cantor Cristiano Araújo circulam na internet após morte" é "Advogados vão entrar 

contra...", "Polícia investiga...", "Ministério Público investiga vazamento de fotos" e a 

partir disso você tem toda uma sequência. Eu não vejo o G1 Goiás de maneira alguma 

fazendo sensacionalismo nos títulos ou nos textos. Nossos títulos sempre foram muito 

crus "Morreu...", "Vai ser enterrado...", "Família...".  

Muita gente fala que as aspas no título são sensacionalistas, mas eu não 

acho que seja, você apenas está relatando a visão da família, não vejo que outro gancho 

poderia ser dado, porque a mãe não vai falar que está feliz, que não dá a mínima, ela 

sempre vai falar que está sem chão, o pai vai questionar se Deus existe porque o filho 

morreu tão jovem, a família vai colocar ou não a culpa em tal coisa ou tal fator. É difícil 

você virar e falar que é isso que as pessoa querem saber. Elas realmente querem saber 

ou vai atrás do que você está fornecendo a elas? Isso é algo que internamente é um 

conflito pra mim, não falo do ponto de vista de outros repórteres, que talvez também 

tenham essa dúvida ou tenham isso muito bem esclarecido. Essa situação faz parte do 

jornalismo, faz parte do processo de cobrir um grande caso. Você vai ouvir família, fãs, 

polícia, investigação e envolvidos. Isso é uma parte do processo natural de qualquer 

grande cobertura jornalística, porque você tem que ver o que a família tem para falar 
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naquele momento, se vai processar ou não, se vai culpar ou não, como estão reagindo 

aquilo. 

8) Sobre a matéria da morte, o que a levou a ter tanta repercussão?  

Quando passaram às 48 horas iniciais, porque não existiu as 24 horas 

iniciais, por exemplo, no primeiro dia eu cheguei na redação às 10h, fiquei o tempo todo 

sem levantar da cadeira, à meia noite eu sai da redação, passei no meu carro peguei uma 

blusa de frio e fui para o velório. Passei a madrugada lá e às 6h chegou um repórter para 

me render, só aí pude dormir. Eu cheguei em casa às 7h e por volta das 14h eu já estava 

de volta na redação. A gente não tem a divisão de 24h neste caso. Durante esse período 

a equipe parou e ninguém imaginava que o caso teria tamanha repercussão, nem nas 

previsões mais otimistas.  

A nossa equipe é bem dividida quando se trata de gostos musicais, eu sou o 

cara que gosto do rock ao extremo, do rock mais clássico dos Beatles ao mais extremo. 

A Fernanda também gosta um pouco de rock. O Sílvio e a Paula gostam mais de 

sertanejo. Ninguém imaginava que teríamos numa matéria cerca de 36 milhões de 

acessos e 70 milhões no mês sendo que a morte dele aconteceu no dia 24. No início, a 

gente fez a cobertura do jeito  que tinha que ser feita mesmo e os fãs foram entrando e 

comentando.  

As pessoas que não davam a mínima para o Cristiano Araújo e só queriam 

causar e criticar foram compartilhando a matéria, o que gerou acesso também, e os fãs 

entravam novamente para rebater essas críticas. Isso gerou uma batalha grande, que por 

si só já daria muitos acessos. Entretanto, a partir do momento que cresceu o número de 

matérias e os jornais entraram interrompendo várias programações a repercussão 

aumentou. As pessoas que não o conheciam entravam nas matérias para conhecer e para 

entender, independente de gostar ou odiar. Inicialmente a audiência seria grande pelos 

fãs.  

Eu como um “não entendido” do sertanejo desconhecia a quantidade de fãs, 

o alcance dele, mas esse alcance não se deu só por fãs, a mídia também ajudou muito, 

porque se fosse só o G1 daqui e a TV Anhanguera noticiando seria “X” de audiência, 

mas como o assunto foi crescendo, a Record noticiou, a Globo, a Folha de São Paulo 
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também, a amplitude de pessoas que foram tomando conhecimento sobre aquele assunto 

também aumentou.  

Eu acho que foi muito dividido, você tem a parcela que acessaria de 

qualquer jeito porque é fã de carteirinha, que já seria uma quantidade enorme, que me 

surpreenderia, mas não surpreenderia os fãs porque eles sabem do tamanho que era a 

carreira dele e sua fama. Querendo ou não o tamanho da cobertura influenciou também, 

a gente viu que a Globo interrompeu a programação e ficou só naquilo, o Vídeo Show 

falou só sobre o cantor.   

Tivemos uma quantidade de acesso no Analytics que a gente brinca se 

perguntando se foi verdade, porque chegamos a travar o Google Analytics. Era tanto 

acesso que aparecia a mensagem que não podia calcular e tinha excesso de dados. Nós 

nunca vimos e nunca vamos ver essa quantidade de acessos no Analytics, parecia um 

cronômetro aumentando. A partir do momento que viram o tamanho da repercussão, a 

Globo entendeu o tamanho da responsabilidade e que seria um desrespeito não dar a 

devida importância aquele fato. As redes sociais são um grande termômetro - eu acho 

que a Globo tem usado isso bastante nos últimos tempos – e a partir disso a emissora 

viu o aumento do público interessado no assunto e percebeu o tamanho da importância e 

virou o que virou.  

Não estou fazendo nenhuma Teoria da Conspiração é um mero “achismo”. 

Aqui a gente tinha noção do que ele representava devido ao grande número de 

apresentações de festivais na região, ele era sempre um dos principais nomes e o 

público que gosta de sertanejo o ovacionava. Aqui, localmente, ele tinha uma 

representação muito grande. Talvez o pessoal do eixo Rio-São Paulo não tivesse todo 

esse conhecimento, mas na hora que se viu o impacto que ele causou localmente se 

pensou como seria esse impacto nacionalmente. Isso foi algo que ninguém imaginava 

que repercutiria tanto. Todo mundo achou que duraria três dias e que depois só 

voltaríamos a falar da missa de sétimo dia e um mês depois faríamos a reconstituição do 

acidente. 

9) Como que vocês avaliam os comentários das matérias?  

O G1 tem a política de deixar os comentários abertos, os mais pesados são 

moderados e aqueles com palavrões automaticamente são bloqueados. Entretanto, há 
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pessoas que querem muito ser “escrotas”, pois acham um jeito de burlar a palavra 

colocando um asterisco ou um número na palavra para poder falar mal na matéria. Para 

comentar você precisa fazer um cadastro, que não é tão simples, e a pessoa não se 

prende a isso para sacanear. Eu particularmente não leio os comentários das matérias, 

mas quando estão muito pesados, o pessoal da pauta, em São Paulo, avisa para darmos 

uma moderada ou bloqueiam direto os comentários. Teve outro caso, o da dançarina de 

funk que morreu no Rio, que o pessoal fez comentários do tipo “Não importa o que 

aconteça sempre vai ter um pé em Goiás”. O negócio aconteceu no Rio e do nada a 

gente descobre que ela era daqui. Olhamos um para o outro e dissemos temos que fazer. 

Neste caso, os comentários estavam todos pesados e o pessoal da pauta nos pediu para 

moderarmos, mas que não precisávamos bloquear. Muita gente se vale do anonimato e 

da internet para causar, só querem provocar o caos e chamar a atenção. Os comentários 

para mim não dizem muito respeito.  

10) O monitoramento dos comentários era feito por todos da equipe?  

Eu não me lembro de pedirem pra gente moderar os comentários das 

matérias do Cristiano Araújo, pelo menos não pra mim. Não tínhamos o menor tempo 

de ficar lendo comentários, acabava uma matéria e ia pra próxima porque o volume era 

muito grande. Inicialmente não tínhamos a menor condição de ficarmos lendo e 

moderando comentário. A primeira matéria teve entre 3,5 mil e 4 mil comentários, mas 

dentro dos comentários ainda tem as respostas de outras pessoas. Havia um comentário 

com 60 respostas. Sabíamos que teria muitos comentários de pessoas que queriam 

somente causar alvoroço nas matérias provocando o caos.  

11) Dependendo do tipo de comentário a pessoa sofre algum tipo de punição?  

No sistema os usuários podem denunciar e você pode filtrar essas denúncias 

analisando se elas realmente são verídicas. Caso sim, o comentário é excluído, mas ele 

ainda fica no sistema. Eu nunca tive uma orientação sobre como agir diante de uma 

situação assim “Se acontecer determinada coisa acione o jurídico”. São raríssimas as 

vezes que a gente modera os comentários de uma matéria. Em dois anos que trabalho 

aqui só fiz isso quatro vezes, mas vêm comentários pesadíssimos de pessoas que fazem 

de propósito. Às vezes elas nem pensam aquilo de verdade, mas elas querem chamar a 

atenção.   
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12) Qual a notícia do caso que foi a mais difícil de noticiar?  

Não sei se consigo responder essa. Já comecei com uma prova de fogo, a 

primeira coisa que eu fiz foi ligar para a mãe da Allana. Depois de ligar pra mãe da 

vítima e incomodar num momento de luto o “coro ficou grosso” e podia vir o que vier. 

Outra parte difícil foram as questões judiciais envolvendo esse caso, porque você tem 

que ter as decisões, tem que saber se o termo é aquele mesmo e entender. Eu quem 

peguei a primeira decisão judicial do caso e foi difícil entender os termos jurídicos, pois 

não se podia errar, eu tinha que ser bastante preciso. Isso foi a primeira coisa que 

aconteceu após os corpos serem enterrados.  

Pessoalmente falando chega ao ponto que você já está tão imerso dentro 

daquilo que você já está com uma armadura, pode vir o que vier que você vai dar um 

jeito. Cada fase teve a sua dificuldade, teve momento em que não conseguíamos falar 

com o delegado porque precisávamos descobrir detalhes técnicos, como a calibragem 

dos pneus se era 27 ou 28 e se a roda era modificada, porque era aro 18, assim teríamos 

que ligar para a Land Rover em São Paulo ou Rio de Janeiro e confirmamos o tamanho 

da original. De cabeça assim, não consigo definir um momento preciso marcante. 

Talvez a Fernanda consiga elencar a mais difícil porque ela fez a matéria do acidente e a 

da morte.   

13) Em algum momento da cobertura houve algum tipo de conflito entre os 

membros da equipe?  

Conversamos sobre isso em algum momento, tenho certeza que falei isso 

individualmente para o Sílvio e a Fernanda (os mais velhos naquela situação como 

repórteres) que outra cobertura igual a essa a gente não vai ter. É claro que rolou stress, 

cobranças “preciso disso e disso” e “faz isso e isso”, mas não teve conflito. Não sei 

como não houve, porque foi muito desgastante e muito estressante. Estávamos numa 

sincronia tão boa que eu realmente não me lembro de nenhum momento de atrito. 

14) Qual o desdobramento mais inesperado que aconteceu durante esse período?  

Acho que não houve nenhuma reviravolta naquela época, porque estava 

tudo muito em cima. Dentro da primeira semana após o acidente, a maior especulação 

era que o casal teria morrido por não estarem usando o cinto de segurança, porque os 

dois que estavam na frente do veículo sofreram apenas arranhões e os dois que estavam 
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no banco de trás foram arremessados para fora. Entretanto, quando surgiu a questão das 

rodas todo mundo viu que tínhamos um novo viés, não era só mais um acidente.  

Quando surgiu a informação de que as rodas do veículo tinham sido um 

presente ficamos alarmados novamente, mas sabíamos o que fazer. Fomos atrás de onde 

que estavam essa rodas, eram originais? Eu posso trocar as rodas do meu carro, mas por 

que essas não podiam? O que tinham essas rodas que poderiam causar o acidente? Nós 

ligamos aquela luz de alerta e definimos caminhos para as matérias. O irmão ou irmã do 

Ronaldo, que estava dirigindo o carro no momento do acidente, disse, que o Ronaldo 

ouviu o pneu estourar. Então, isso podia ser a causa do acidente, mas as rodas não eram 

originais, fato que pode ter provocado o estouro do pneu, ou seja, já temos uma linha de 

investigação para questionar o delegado do caso. Fizemos nossa própria série de 

perguntas para confrontar o delegado “delegado é isso, isso e isso”, o que a polícia diz? 

O que as investigações apontam? Então, inicialmente essa questão das rodas foi meio 

uma reviravolta. A questão da velocidade todo mundo queria saber, mas não chegou a 

causar uma reviravolta, houve até matéria com um professor de física.  

A própria divulgação da imagem do corpo era algo imaginável também, 

porque você sempre acaba recendo fotos do acidente, do corpo no caixão, do corpo no 

local do acidente e isso acaba circulando muito, mas durante a preparação do corpo eu 

acho que a gente jamais imaginaria. Isso foi algo que nos chocou, não sei de chocar é a 

palavra certa, mas a gente pensava para onde estava caminhando a humanidade, porque 

as pessoas acham graça em filmar isso e divulgar.  

15) Você era fã do Cristiano Araújo? A notícia de sua morte causou algum 

impacto na sua vida pessoal?  

Eu o conhecia muito pouco. Sabia que existia o nome Cristiano Araújo, mas 

de imediato não sabia cantar nenhuma música dele. Se você me dissesse que ele cantava 

determinada música eu já tinha ouvido. Nunca fui a nenhum show dele e nunca escutei 

nenhuma música dele de maneira consciente.  Se eu fosse fã, talvez, seria um pouco 

mais difícil cobrir o caso. Minha cobertura, guardada as devidas proporções da 

quantidade de informações que você tem que conseguir, o meu trabalho, o contato com 

a família foi o mesmo se comparado a outros casos. Obviamente se eu fosse fã dele, 

talvez, o caso teria me impactado um pouco mais, mas do ponto de vista pessoal não me 

impactou e eu não fiquei nem mais, nem menos comovido. Detestei ter que cobrir o 
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velório do mesmo jeito que eu detesto cobrir qualquer outro, porque eu sei que a gente 

está se intrometendo num momento muito íntimo da família. 

16) A morte dele pode ser comparada aos últimos grande acontecimentos do país? 

(Lava Jato, Mariana e Impeachment)  

É sempre aquilo, o interesse público e o interesse do público. Sempre vamos 

lutar com isso. Tinha que ser noticiado? Tinha. A repercussão que tomou foi 

surpreendente em todos os sentidos. Em termos de relevância, o desastre em Mariana e 

o atual cenário econômico e político do país são mais relevantes obviamente, porque 

afetam diretamente a vida de uma quantidade muito maior de pessoas. Não estou 

menosprezando de maneira alguma quem foi o Cristiano Araújo e a comoção que 

houve, não é porque eu não gosto de sertanejo que eu vou menosprezar. Na minha 

profissão, o meu gosto pessoal é totalmente irrelevante, vou cobrir o caso com o mesmo 

respeito e dedicação assim como se fosse o vocalista da minha banda preferida.  

Do ponto de vista de relevância eu acho outras notícias infinitamente mais 

relevantes. Não estou chamando essa cobertura de irrelevante, pois ela teve a sua 

relevância, mas em termo de impacto social outras coisas que estão acontecendo e que 

não tem 70 milhões de acessos em uma semana são mais relevantes.  

17) Como que foi a divisão do trabalho entre o G1 Goiás e o G1 São Paulo?  

A maior parte das matérias do caso foram feitas por nós. As matérias que 

eles fizeram foram relacionadas à editoria PopArt “Cristiano Araújo está entre os mais 

escutados”. Nós chegamos a criar uma galeria de fotos, mas SP abriram outra galeria 

para colocar dentro do entenda o caso. Se não me engano, a nossa galeria era do velório 

e enterro. A maneira como a equipe de São Paulo participou do caso só a nossa editora 

chefe pode responder. Eles ajudaram muito, foram eles que criaram o entenda o caso, o 

mapa de onde foi o acidente, entre outras coisas. Nós fazíamos as matérias e eles 

avisavam que entrariam nas matérias para acrescentar mais vídeos e algumas coisas. 

Uma ajuda mais técnica, porque eles têm mais mão de obra.  
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