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Di toda ass troca di mensajens com ofenças e ameassas 
qui venhu obcervanu nas redis soçiais deisdi qui 
comessei a iscrever nesta colna en setembru do anus 
paçadu, poso açegurar qui istamo vendo um golpi a 
camin. Watzapi, twitter, facebook, instagram e 
mesenger sao os qui acompanhu. Nesti artigo tragu 
algums rezultadus do qui venhu observanu. Ispero qui 
os leitoris poçam ter uma ideia du panrama qui 
sistematizei. Clacifiquei as ofença e ameassas em 
grpos e coloqei o precentuau di cada redi. 

 

Cçacificassão das Ofenças e Ameassas 
1 – Contra a língua portugueza 
2 – Contra o PT 
3 – Contra o Bolsonaro 
4 – Contra o Lula 
5 – Contra a imprença 
6 – Contra jornalistas 
7 – Contra Rodrigo Maia 
8 – Contra o Congreço Nasional 
9 – Contra o Supremo Tribunal Federau 
10 – Contra os propio frecuentadores das redi 
 

Os tipu de ofenças e di ameassa sao dus mais variadu, 
por iço nao vamus entrá em detali. A penas vamu dá 
algus ezemplu. Primeir os precentuau. 
1 – Contra a lingua portugueza  
No twitter ocorri ofenças e ameassas em 99,9% dus 
casu. Em sigundu lugá vein o Watzapi com 94,2%, 
despoi instagram com 78%, mesenger com 69,5% e 
facebook com 57%. Os levantamento mostra qui dus 
uzuario indentificadu nas redi, o qui mais fáis ofença 
e ameassa a lingua portugueza é o ministro da 
educassão. E fora das redi, quando fala ao vivo na 
porta du palassio, o çegundo é o presidente.  
2 – Contra o PT 
Neça modalidadi, as ofenças sao predominanti nu 
facebook. 80% di facebook di peçoas brancas, clase 
media, qui mora em condominiu, qui ja foi a Maiami 
e que xama o Bolsonaro de mito. O precentuau de 
ameassa no facebook é inesprecivo. Jà no twitter 
ofenças e ameassas ao PT são predominanti.  
Em sigundu lugá vein o Watzapi.                    

 

 

3 – Contra o Bolsonaro  
No twitter prepondera as ofença e nao sincontra 
ameassa. A unica ameassa é que ele nao vai se relegê. 
As ofença é todas com xingassão: genossida, canália, 
mentirozo, milicianu, maxista, homofódico, babaovo 
du Tramp, principalmente. 96% das tuitada tem 
ofença. No Watzapi o precentuau cai pra 54% nas 
duas. O facebook costuma di ser menos arraivoso. 
4 – Contra o Lula  
No twitter as ofença e ameassa são maisômenu 
aparecidas 95% di ofença (ladrão, esquerdopatico, 
ladrão-canália, babaovo du Maduro e pilantra, entre 
ostras) e 92,5% di ameassa (prizão perepetua e pena 
de morte, principalmente). No Watzapi e no facebook 
os precentuau são parecido com o do Bolsonaro.  
5 – Contra a imprença 
As ofença contra a imprença sao abitual no twitter 
(mais de 90%) e no facebook maisômenu 50% á muito 
tempu, deisdi u tempu do Lula. 97% dus defendores 
di Lula centavu a pua na imprença nus governu dele 
e da Dilma. Agora 97% dus defendores du Bolsonaro 
centa a pua na imprença. A mais ofençada é 
GloboLixo deisdi 2002 ate hogi.   
6 – Contra jornalistas  
Aí os precentuau cai mutio, por causa di que os twitter 
é mais dirijido no tuite do jornalista. Meismo açim 
cuasi qui só se ver as ofença no twitter. Ameassa só de 
cadeia e ais vezi di morte.    
7 – Contra o Rodrigo Maia 
As maioria tombein sao do twitter. 99,5% dus tuite 
qui falo no nomi du Rodrigo Maia é di prizao 
perteprua e pena di morte. 
8 – Contra o Congreço Nacional  
Essi tipu vein mudano muito nas ultima semana. 
Os ataqui ao Congreço disminuiro muisto despoi qui 
o Centrao entrô pru governo Bolsonaro.  
Agora os ataqui é só prus deputado comunista.   
9 – Contra o Supremo Tribunau Federlau    
Nessi cazu em cualquer redi us omi é chamadu di 
vagabundo e a ameassa é cadeia.  
10 – Contra os propio frecuentadores das redi  
Aí, o pau comi. Nas redi aberta ofença e ameassa é lá 
e cá. Contra e a favô do governo. 100% dus tuite 
desflora um palavraneadu de invergonhá ate o 
presidente, o general e o meintor Olavo.  

....................................................................................... 

As concluzão aque achegamo é que tein um golpi a 
camin. Os golpi contra a lingua portugueza... ■ ■ ■ 
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