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A internet tem ajudado a revelar o lado humano dos nossos políticos. Antes de contar o caso 

de hoje, vou lembrar de um momento muito bacana das redes sociais. 

Certa vez o delegado-deputado Protógenes Queiroz (PCdoB) resolveu levar seu pimpolho 

para curtir um cineminha. Ao chegar no shopping com o Pequeno Juan, de 11 anos, o zeloso 

pai escolheu o filme TED, que conta a história de um ursinho de pelúcia muito louco, que 

bebe, fuma drogas, fala palavrão, organiza festas com prostitutas e agride pessoas do bem. 

O delegado não havia se dado conta de que aquele era um filme para maiores de 16 anos. 

Assistiu o filme inteiro e ao sair do cinema tuitou: “Fiquei chocado e indignado com esse 

filme. Ele passa a mensagem de que quem consome drogas, não trabalha e não estuda é 

feliz” - e mais: "Vi a sinopse e pensei que poderia levar meu filho. Mas logo no início o 

filme apresenta cenas com drogas, até mesmo com modernos aparatos para o consumo de 

crack." 

(Veja o cartaz do filme, por favor) 

Final da história: o delegado acionou o Ministério da Justiça para impedir a exibição do 

filme. Criou a tag no twitter #ForaFilmeTED. O filme continuou no ar. A bilheteria 

bombou. E o assunto virou ummeme não muito legal pra imagem do deputado. 

Mas eis que surge outra querida desprovida de senso de humor e ironia pra nos divertir. 

Depois de um vídeo que viralizou na internet, em que um PM atira em um bandido numa 

tentativa de assalto, um jornalista fictício chamado "Joselito Muller", que cria notícias 

imaginárias, escreveu em seu blog (uma espécie de Piaui Herald reaça): 

"A Secretária Nacional de Direitos Humanos, Maria do Rosário, declarou essa manhã que 

ficou “comovida” ao assistir vídeo que virou viral na internet, que mostra um policial 

alvejando um assaltante, logo após este último tentar roubar a moto de um 

cidadão.(...) Maria do Rosário informou que já encaminhou ofício ao Youtube para que o 

vídeo seja retirado do ar e, caso não obtenha resposta, vai mover ação civil contra o site: 

"É necessário compreender que quando uma pessoa dessas, vítima do capitalismo 

selvagem, atira em alguém, fomos nós que lhes demos a arma e a municiamos.” 

A Secretaria de Direitos Humanos se prontificou a prestar todo auxílio necessário à sua 

família" 

Ao final da notícia, o aviso: "Atenção: Este é um blog de zuação! Não leve a sério, embora 

os textos sejam verossímeis." 

Vários integrantes da família #SouReaçaMasTôNaModa, que nutrem bons valores como: 

"bandido bom é bandido morto" e "direitos humanos para humanos direitos", se revoltaram 

e espalharam a notícia pela internet como verdadeira. 
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E não é que a ministra protogenizou com vontade em sua defesa? Quando todos esperavam 

um comunicado explicando que tudo não se passava de uma brincadeira de um jornalista 

fictício e que aquela não era sua opinião, Do Rosário colocou a Secretaria de DH pra emitir 

uma nota indignada. Até a Polícia Federal foi convocada pra investigar o engraçadinho. Leia 

alguns trechos: 

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República informa que a ministra 

Maria do Rosário solicitou à Polícia Federal criteriosa investigação e responsabilização 

dos autores da notícia mentirosa publicada no 

bloghttp://joselitomuller.wordpress.com/ e amplamente repercutida na internet desde 

ontem (15). Da mesma forma, estamos solicitando à empresa que hospeda o site que retire 

o conteúdo difamatório do ar. 

Ao atribuir falsas declarações à ministra, o blog comete um ato criminoso e fere 

princípios éticos fundamentais. "Sou defensora plena da liberdade de expressão, mas a 

manipulação é inadmissível" (...) "No caso específico, minha opinião é clara: o policial agiu 

dentro da lei", disse a ministra. 

Depois dessa nota, o blog do Joselito - reparem na credibilidade que sua figura transmite - 

publicou a seguinte notícia : 

 

A próxima notícia do jornalista bem que poderia ser: "Maria do Rosário e Delegado 

Protógenes vão se casar na Disneylandia" 

 

Fonte: http://br.noticias.yahoo.com/blogs/jornalismo-wando/joselitos-da-pol%C3%ADtica-

222419829.html 
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