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N
o mês passado, o número
de mortes em decorrên-

cia das chuvas chegava a 152
—o total passaria de 200 di-
as depois —e as buscas con-
tinuavam nas áreas mais crí-
ticas de Petrópolis, quando
a prefeitura da cidade serra-
na do estado do Rio precisou
desmentir mensagens fal-
sas nas redes sociais. Três di-
as haviam se passado desde
o temporal e, nos grupos de
WhatsApp e páginas de Fa-
cebook, a maioria bolsona-
rista, a suposta recusa do
prefeito Rubens Bomtempo
(PSB) em receber máquinas
escavadeiras enviadas pela
prefeitura de Magé gerava
críticas e ataques que tam-
bém se estendiam ao depu-
tado federal Marcelo Frei-
xo, pré-candidato ao gover-
no do Rio pelo mesmo parti-
do de Bomtempo. 

A tragédia de Petrópolis an-
tecipava, assim, em oito me-
ses, num microcosmo, um
dos principais desafios das
eleições de outubro: as fakes
news com o objetivo de des-
construir rivais políticos. Di-
ante da repercussão negativa,
a prefeitura foi à público es-

clarecer que, na verdade, ha-
via aceitado a ajuda de Magé.
Pouco depois, foi a vez de ou-
tra mensagem falsa viralizar.
Agora se afirmava que Bom-
tempo havia dispensado vo-
luntários que davam assistên-
cia de saúde a moradores, o
que também não aconteceu.

—É esperado que nas pri-
meiras horas haja desencon-
tro de informações em situa-
ções de desastre, mas, depois
do terceiro dia, qualquer tipo
de informação truncada e
tentativa de desinformação é
crime. Isso atrapalha a assis-
tência, a ajuda humanitária. É
inadmissível que um grupo
político possa de forma sádica
produzir fake news para pre-
judicar as pessoas —diz o pre-
feito de Petrópolis, que che-
gou a acionar a Justiça para re-
tirar do ar postagens com
mensagens falsas.

Um levantamento do Ne-
tLab, laboratório de estudos
da internet vinculado à Escola
de Comunicação da UFRJ,
mostra como os aplicativos de
mensagens foram um dos
principais meios para espa-
lhar fake news. Ao menos 38
mensagens com desinforma-
ção sobre as ações da prefeitu-
ra de Petrópolis foram encon-
tradas em uma base com 268
grupos bolsonaristas monito-
rados no WhatsApp. Boa par-
te das postagens trazia links
do site bolsonarista Jornal da
Cidade Online, com afirma-

ções de que a prefeitura dis-
pensou voluntários ou de que
as máquinas cedidas por Ma-
gé teriam sido devolvidas. Os
links do portal também foram
replicados por 118 páginas no
Facebook, a maioria pró-go-

verno Bolsonaro. 
A desinformação circulou

ainda em grupos locais do es-
tado do Rio, voltados para a
região serrana, Niterói, Sa-
quarema e páginas de bairros
da capital. Em muitos casos, o

texto compartilhado era o
mesmo. No Instagram, O
GLOBO identificou seis víde-
os ainda no ar com mensa-
gens que afirmam que a pre-
feitura estava expulsando vo-
luntários. Eles somaram mais
de 203 mil visualizações. 

Na campanha de Marcelo
Freixo, a crise associada à de-
sinformação sobre Petrópo-
lis acendeu um alerta e foi
vista como uma amostra do
que enfrentará no pleito de
outubro. Outro ponto que
chamou atenção do comitê
foi o fato de a explosão de fake

news ocorrer um dia depois
de o governador do Rio, Cláu-
dio Castro (PL), contestar
nas redes sociais a ida do pré-
candidato do PSB à cidade.
Castro havia publicado no
Twitter que o adversário é “o
maior oportunista que já co-
nheceu” e se referido a Freixo
como “uma espécie de Zé do
Caixão da política”.

GABINETE LOCAL

Estudioso da redes bolsona-
ristas e professor de Estudos
de Mídia da Universidade da
Virgínia, David Nemer tam-
bém detectou o compartilha-
mento de desinformação en-
volvendo Petrópolis nos gru-
pos de WhatsApp bolsonaris-
tas que monitora, mas diz
que os conteúdos ficaram
mais restritos aos com usuá-
rios predominantemente do
Rio de Janeiro. Ele alerta para
a replicação a nível local de
táticas até então associadas a
temas nacionais:

—Se parecia que a desin-
formação estava mais volta-
da para uma agenda nacio-
nal, fica claro que os gabine-
tes do ódio locais também
passaram a atuar. Vimos algo
semelhante acontecer com a
Manuela D’Ávila em 2020.
Essa prática não é um proble-
ma sobre o qual apenas o Tri-
bunal Superior Eleitoral vai
ter que ficar de olho. Os tri-
bunais regionais também te-
rão que ficar atentos.

Fake news em Petrópolis antecipam clima eleitoral
Levantamento do GLOBO e dados do NetLab da UFRJ indicam replicação de tática bolsonarista, com ataques e
desinformação sobre Rubens Bomtempo e Freixo nas redes sociais, durante tragédia causada pelas chuvas
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203 mil 
visualizações em apenas seis
vídeos no Instagram
Foi a audiência de postagens que
disseminaram a fake news de que a
prefeitura dispensou voluntários

38
mensagens com desinforma-
ção sobre Bomtempo e Freixo
É o número de publicações locali-
zadas pelo NetLab em 268 gru-
pos bolsonaristas monitorados


