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Desmentida pela Polícia
Federal, a afirmação fal-

sa de que Adélio Bispo, au-
tor do atentado contra o
presidente Jair Bolsonaro
nas eleições de 2018, pres-
tou um novo depoimento e
informou que o ataque foi
encomendado pela campa-
nha de Fernando Haddad
(PT) expôs mais uma vez a
velocidade e o impacto da
desinformação nas redes
sociais. Um levantamento
feito pelo GLOBO com base
em dados do CrowdTangle,
ferramenta de monitora-
mento da Meta, controlado-
ra do Facebook, revela que,
das 20 postagens com maior
engajamento na plataforma
nos últimos três dias sobre
Adélio Bispo, 13 são repro-
duções da fake news.

A Polícia Federal negou an-
teontem que Adélio Bispo te-
nha prestado um novo depoi-
mento. Boa parte das publica-
ções com a fake news citou
como fonte um tuíte da conta
@AnonNovidades, que se
apresenta como representan-
te do movimento hacker
Anonymous. No último sába-
do, o perfil fez referência ao
depoimento, sem indicar a
origem da informação.

Com base no conteúdo di-
vulgado na conta no Twitter,
influenciadores e parlamen-
tares bolsonaristas entraram
em cena em diferentes plata-
formas e foram os principais
responsáveis pelo impulsio-
namento da fake news, uma
fórmula recorrente na divul-
gação de desinformação na
base bolsonarista. Nos gru-
pos de WhatsApp e Tele-
gram, links de vídeos de ca-
nais conhecidos entre apoia-
dores do presidente serviram
como material de apoio para
alimentar o assunto.

No Facebook, os conteú-
dos com a mensagem falsa
mais compartilhados tive-

ram quase três vezes mais
curtidas, comentários e com-
partilhamentos que checa-
gens e postagens desmentin-
do a fake news, cenário tam-
bém comum quando se trata
de desinformação. 

Ao todo, essas publicações
somaram 126,7 mil intera-
ções e quatro delas tiveram
sozinhas mais de 371,3 mil
visualizações de vídeo. Por
outro lado, postagens com a
informação de que se tratava
de uma mensagem falsa en-
tre as 20 com maior impacto
digital somaram apenas
44,2 mil interações. Nesse
grupo, estão contas de por-
tais de notícia e parlamenta-
res petistas.

Ao menos cinco publica-
ções com a desinformação
não estavam mais no ar até as
15h de ontem. Outras quatro
receberam selo de mensa-
gem falsa e três postagens se-
guiam no ar sem qualquer in-
tervenção do Facebook. Nes-
se grupo, estão vídeos do blo-
gueiro bolsonarista Fernan-
do Lisboa, que já foi alvo de
mandados de busca e apreen-
são esta determinados pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF) em um inquérito que
investiga a organização de
atos antidemocráticos. Em-
bora tenha sido sinalizado
como falso na página do blo-
gueiro, o conteúdo foi repli-
cado por outros perfis.

Na lista de maiores disse-
minadores da mensagem fal-
sa no Facebook estão ainda o
deputado federal Cabo Junio
Amaral (PSL-MG) e os depu-
tados estaduais do Rio Alana
Passos (PSL) e Anderson
Moraes (PSL). As postagens
dos dois primeiros não estão
mais no ar. Já a de Moraes re-
cebeu do Facebook um selo
de conteúdo falso.

Na postagem deletada,
Amaral classificou a denún-
cia falsa como “gravíssima” e
disse que aguardava mais de-
talhes sobre “a informação di-
vulgada por alguns portais”. Já

Alana Passos, ao fim da publi-
cação em que cita a desinfor-
mação, compartilhou uma
passagem bíblica frequente-
mente citada pelo presidente
Jair Bolsonaro: “Conhecereis
a verdade, e a verdade vos li-
bertará”. Os dois parlamenta-
res fizeram montagens com
suas fotos acompanhadas do
conteúdo desmentido.

GRUPOS BOLSONARISTAS
A mensagem falsa foi tam-
bém amplamente comparti-
lhada em grupos no What-
sApp e no Telegram. Um le-
vantamento do NetLab, la-
boratório dedicado a estudos
de internet e redes sociais e
vinculado à Escola de Comu-
nicação da UFRJ, identificou
488 mensagens com refe-
rências ao conteúdo falso em
cem grupos bolsonaristas
monitorados pelo laborató-
rio. No Telegram, a fake news
circulou em ao menos 70
grupos em 155 mensagens
distintas. Um dos vídeos
mais compartilhados é do ca-
nal bolsonarista no YouTube
Em nome do Brasil. O conte-
údo segue no ar e teve mais
de 62 mil visualizações na
plataforma de vídeo.

O GLOBO também identi-
ficou alta circulação da desin-
formação no grupo do Tele-
gram “B-38”, que reúne 62
mil membros e se apresenta
como “maior grupo de apoio a
Bolsonaro no país”. Diversas
mensagens foram comparti-
lhadas afirmando que Adélio
“abriu o bico e entregou o PT”. 

No Twitter, a conta de Fer-
nando Lisboa somou o maior
número de curtidas e retuítes
com a mensagem falsa, mais
de 17 mil. As cinco maiores
postagens na rede com a de-
sinformação em engajamen-
to seguiam no ar na tarde de
ontem sem receber selos de
mensagem falsa. O mesmo
ocorreu com o tuíte da conta
@AnonNovidades. O tema
chegou a ficar entre os assun-
tos mais comentados da rede.

Como influenciadores
ampliaram as fake news
sobre Adélio Bispo
Levantamento mostra que, no Facebook, principais posts com
desinformação tiveram alcance bem maior que desmentidos
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O CAMINHO DA DESINFORMAÇÃO

Fonte: Levantamento do GLOBO com base no CrowdTangle Editoria de Arte

Como começou

Alguns dos per"s com maior impacto no Facebook

Per"s com maior impacto no Twitter

No último sábado, a conta no Twitter 

@AnonNovidades, que se apresenta como 

representante do movimento hacker Anonymous, 

divulgou a mensagem falsa de que Adélio Bispo 

prestadou um novo depoimento e informou que o 

ataque foi encomendado pela campanha de 

Fernando Haddad (PT).

Na segunda-feira, a Polícia Federal desmentiu a 

mensagem e informou que “não houve depoimento”.

Fonte: Levantamento do GLOBO com base no CrowdTangle

Já excluído da plataforma, um vídeo 

compartilhado pela conta de Paschoal, que se 

apresenta como professor, conservador e cristão, 

chegou a registrar mais de 254 mil visualizações

Alvo da investigação no STF sobre atos 

antidemocráticos, o blogueiro bolsonarista 

Fernando Lisboa reproduziu a desinformação em 

um vídeo com quase 80 mil visualizações em sua 

conta no Facebook. O conteúdo, identi'cado pelo 

Facebook como falso, foi replicado por outros per's

A foto compartilhada pela deputada estadual 

Alana Passos (PSL-RJ) teve quase 7 mil curtidas e 

compartilhamentos. A postagem saiu do ar

O tema chegou a 'gurar entre os assuntos mais 

comentados do Twitter. As postagens com maior 

número de engajamento na rede com a 

desinformação seguiam no ar na tarde de ontem 

sem receber selos de mensagem falsa

O deputado 

federal Cabo 

Junio Amaral 

(PSL) 

também 

chegou a 

divulgar uma 

arte com a 

desinformaçã

o e sua foto. A 

postagem não 

está mais 

disponível na 

rede social

Impacto

O conteúdo foi difundido pela base bolsonarista nas redes sociais. 

Entre as 20 postagens sobre Adélio Bispo com maior interação no Facebook nos últimos três dias 

13
são postagens

com a mensagem

falsa 

7
são

postagens

desmentindo

a fake news

Justas elas somaram 

126,7 mil interações 

(curtidas, comentários e 

compartilhamentos) e 

compartilhamentos) e 

371,3 mil visualizações 

Compartilhadas

por veículos de 

imprensa e 

parlamentares 

petistas, somaram

44,2 mil interações

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) assinou on-

tem acordos com oito plata-
formas digitais com o obje-
tivo de combater a dissemi-
nação de desinformação du-
rante as eleições de outubro
deste ano. Entre as medidas
que serão adotadas pelo
WhatsApp, há a previsão de
que o TSE tenha um canal
de denúncias contra dispa-
ros em massa.

Além do aplicativo de
mensagens mais usado pe-
los brasileiros, a estratégia
para combater a divulgação
de notícias falsas foi firma-
da por Twitter, TikTok, Fa-

cebook, Google, Instagram,
YouTube e Kwai. Ainda está
sendo feita uma negociação
com o LinkedIn.

—Estamos todos preocu-
pados e empenhados em pre-
servar um ambiente de deba-

te livre, amplo, robusto, mas
que preserve regras mínimas
de legalidade, e de civilidade,
e portanto, estamos empe-
nhados em combater o ódio,
a criminalidade difundida
online e teorias conspiratóri-

as de ataque às democracias
—disse o presidente do TSE,
ministro Luís Roberto Barro-
so, em evento por videocon-
ferência com representantes
das plataformas.

Entre as medidas adotadas
estão a criação de um canal
de denúncias de conteúdos
que veiculem mensagens fal-
sas sobre as eleições no Face-
book, o desenvolvimento de
um robô de conversa (chat-
bot) no Instagram para tirar
dúvidas sobre o processo
eleitoral, e um canal de de-
núncias no Twitter para a
análise, por parte do TSE, de
violações de regras da plata-
forma. No WhatsApp, há ain-
da a previsão de que o TSE te-
nha um canal direto para se
comunicar com os eleitores,
além de um canal de denún-
cias contra disparos em mas-
sa —que serão feitas através
de um formulário que serão
centralizados pela Corte. Se-
gundo o aplicativo, o bani-
mento de canais e contas será
baseado, exclusivamente, na
violação dos termos e políti-
cas do WhatsApp.

De acordo com o TSE, to-
das as plataformas se com-
prometem a priorizar infor-
mações oficiais como forma
de mitigar o impacto nocivo
das fake news ao processo
eleitoral brasileiro. Ainda se-
gundo a Corte, os termos de
cooperação com as organiza-
ções não envolvem troca de
recursos financeiros, e têm
previsão para ocorrer inclu-
sive após o período eleitoral,
até 31 de dezembro.

SEGURANÇA CIBERNÉTICA
Também ontem, em meio à
viagem do presidente Jair
Bolsonaro à Rússia e às difi-
culdades de contato com o
Telegram, o ministro Edson
Fachin, que assume a presi-
dência do TSE no próximo
dia 22, afirmou em manifes-
tação encaminhada ao GLO-
BO ver com preocupação
ataques a sistemas eleitorais
e que países como a Rússia
“têm relutado em sancionar
cibercriminosos que buscam
destruir a reputação da justi-
ça eleitoral e aniquilar com a
democracia”.

Contra desinformação, TSE
assina acordo com plataformas
Parceria prevê canais de denúncia no WhatsApp, Facebook e Twitter
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Reação.Ministros Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes: acordo com redes
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O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur

Lira (PP-AL), disse ontem
que pretende votar na próxi-
ma semana o projeto que cri-
minaliza o disparo em massa
de fake news e cria regras de
conduta para plataformas di-
gitais. No relatório do proje-
to, aprovado por grupo de
trabalho de deputados, há
previsão de pena de um a três
anos de prisão para quem dis-
parar fake news com o objeti-
vo de interferir no processo
eleitoral. Além disso, o texto
obriga as redes a cumprir
uma série de obrigações, co-
mo ter representação no pa-
ís, criar mecanismos para
evitar disparos em massa e
publicar relatórios de trans-
parência. (Bruno Góes)

Lira quer votar
projeto com
novas regras
para as redes


