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O Projeto
Os sistemas do Monitor de WhatsApp e Monitor de Telegram fazem parte do projeto “Eleições
Sem Fake” realizado por pesquisadores da UFMG com objetivo de dar mais transparência às
plataformas de mensagens instantâneas que vem se popularizando cada vez mais no país. Mais
especificamente, monitoramos a rede do WhatsApp e do Telegram para poder compreender o
universo de informação e desinformação que circulam nestas redes, evidenciando os conteúdos
mais populares compartilhados nos grupos públicos monitorados pela pesquisa.

O monitoramento de grupos públicos de WhatsApp realizado neste trabalho já contempla
um total de mais de 1000 grupos públicos e, para o Telegram, mais de 200 grupos e canais de
conversa. Os grupos observados são relacionados ao tema de política brasileira e de um diversi-
ficado espectro político, abrangendo tanto grupos pro-governo como aqueles de oposição, com
outras visões políticas e ideológicas. O sistema propriamente dito pode ser acessado através
dos endereços
<http://whatsapp-monitor.dcc.ufmg.br> e <http://www.monitor-de-telegram.dcc.ufmg.br> .

Este arcabouço ferramental desenvolvido pela pesquisa são sistemas web nos quais pro-
cessamos todos os dados postados nos grupos e canais públicos monitorados, agrupando a
informação e sumarizamos diariamente o conteúdo ranqueando aqueles mais populares para
cada período. O processo de desenvolvimento e pesquisa envolvido na construção desta fer-
ramenta foi publicado em (MELO et al., 2019a; MELO et al., 2021) para o WhatsApp e em (JúNIOR et al.,
2022) para o Telegram.

Além disso, outros aspectos mais aprofundados relacionados à este ecossistema de mensa-
gens instantâneas foram explorados com resultados interessantes encontrados pela pesquisa.
(HOSEINI et al., 2020) explora como esse universo de grupos públicos opera em cima das redes
sociais. Também exploramos a capacidade de viralização do conteúdo dentro do WhatsApp (VI-
EIRA et al., 2019) e o impacto das limitações de encaminhamento na disseminação de informação
dentro da rede (MELO et al., 2019b). (RESENDE et al., 2019b) e (RESENDE et al., 2019a) fazem uma análise
mais aprofundada dos dados de imagens e texto focado nas eleições de 2018 e no conteúdo
de fake news compartilhado neste período. O trabalho de (REIS et al., 2020a) explora o benefício
do uso do sistema para agências de checagem no combate a desinformação e (REIS et al., 2020b)
disponibiliza uma parcela dos dados de imagem para análise. No Telegram, (JúNIOR et al., 2021)
investiga o avanço do cenário político no contexto do Telegram. Caso utilize este relatório ou
alguma destas pesquisas, cite o os trabalhos referenciados nesta bibliografia.

Metodologia de seleção das mensagens
Para esse relatório, foram consideradas apenas as mensagens enviadas entre 15 de Setembro
de 2022 e 26 de Setembro de 2022 Para determinar a temática e o contexto das mensagens,
procuramos pela ocorrência de alguns termos específicos que se relacionam de alguma forma
ao tema buscado. Neste processo, foram ignorados acentuação e a capitalização das palavras,
de modo a fazer com que a busca ficasse mais abrangente e ignorasse possíveis variações dos
termos. Assim, dentre todas as mensagens do período especificado, foram filtradas somente
aquelas que continham alguma dentre as seguintes palavras-chaves abaixo:
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KEYWORDS
<”TSE» <”Tribunal Superior Eleitoral» <”TRE» <”Tribunal Regional Eleitoral» <”Tribunais
Regionais Eleitorais» <”Tribunal Eleitoral» <”Justiça Eleitoral» <”juízes eleitorais» <”Elei-
ção Presidencial» <”Eleições Presidenciais» <”campanha presidencial» <”campanha eleitoral»
<”campanha antecipada» <”eleições 2022» <”eleições2022» <”eleição 2022» <”eleição 2022»
<”urnas eletrônicas» <”urna eletrônica» <”voto auditável» <”voto impresso» <”contagem de
votos» <”voto físico» <”impressão dos votos» <”fraude eleitoral» <”fraude nas urnas» <”abs-
tenção de votos» <”votos em branco» <”voto em branco» <”voto nulo» <”votos nulos» <”voto
de cabresto» <”voto eletrônico» <”vender voto» <”apuração das urnas» <”apuração das elei-
ções» <”urnas adulteradas» <”urnas alteradas» <”intenção de voto» <”pesquisa eleitoral»
<”Edson Fachin» <”Alexandre de Moraes» <”Contabilização de votos» <”título de eleitor»
<”mesário» <”mesários» <”candidato a presidencia» <”candidatos a presidencia» <”chapa
eleitoral» <”fundo eleitoral» <”fundão» <”fundo partidário» <”reeleição» <”reeleito» <”in-
tenção de voto» <”pesquisa eleitoral» <”enquete eleitoral» <”enquete das eleições» <”corrida
eleitoral» <”brancos e nulos» <”primeiro turno» <”segundo turno» <”1º turno» <”2º turno»

Conjunto de Dados Analisados
Este relatório contempla os dados enviados nos grupos e canais públicos políticos no Telegram
durante o período entre 15 de Setembro de 2022 a 26 de Setembro de 2022. Neste período, um
total de 88 grupos ativos mandaram mensagens, somando um conjunto de 2594 mensagens
enviadas por 490 usuários distintos.
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Figura 1: Mensagens por dia

Quem envia as mensagens?
Tanto os grupos/canais como os usuários possuem comportamento distinto dentro do Telegram.
Portanto, para detalhar melhor este relatório, primeiramente voltamos nossa atenção sobre os
grupos/canais e usuários mais ativos que compartilharam estas mensagens.

A Figura 2 explora a quantidade de mensagens enviadas por grupo ou canal. No histograma,
estes grupos são divididos pelo seu volume de mensagens, sendo possível observar quantos
grupos existem para cada parcela de volume. A barra mais a esquerda representa quantos gru-
pos enviaram poucas mensagens no período, enquanto a barra mais a direita representa os
grupos mais ativos.
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Figura 2: Mensagens por Grupo

De forma semelhante, a Figura 3 explora a quantidade de mensagens enviadas por usuário.
Note que a quantidade de usuários é expressivamente maior que a de grupos, por outro lado, a
quantidade de mensagens por usuários é geralmente menor que de grupos. O histograma tam-
bém mostra o volume enviado por cada usuário separadamente, com a quantidade de usuários
com poucas mensagens representado pela barra mais a esquerda e os mais ativos à direita. Nos
canais de conversa do Telegram, apenas o administrador tem permissão para enviar mensagem,
por esse motivo, nestes canais, apenas um usuário é o autor de todas as mensagens.
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Figura 3: Mensagens por Usuário

Conteúdo das Mensagens
Partindo para o conteúdo das mensagens, a primeira observação é sobre o tipo de mensagem
enviada. Como a plataforma do Telegram permite envio de mensagens multimídia, é comum
que este recurso seja explorado para envio das diversas formas de mensagens que o aplicativo
permite. Portanto, a Figura 4 apura os tipos de mensagens enviadas entre texto, imagem, vídeo
e áudio. Note, entretanto, que devido a filtragem pelos termos de busca, apenas mensagens que
contenham o termo são consideradas

O Monitor de Telegram processa e agrupa os conteúdos enviados nos grupos contabilizando
aqueles mais compartilhados para cada tipo de mídia. Com isso, é possível adentrar naquilo que
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Figura 4: Tipo de Mensagem enviada.

se tornou mais popular no período de tempo analisado. A seguir, este relatório busca auxiliar
no entendimento dos tópicos e assuntos mais relevantes do período.

Texto
As mensagens selecionadas para gerar este relatório foram filtradas com base num conjunto
de palavra-chaves. Com intuito de enxergar melhor como essas keywords estão presentes e
distribuídos nas mensagens, a Tabela 1 resume a quantidade de ocorrências de cada keyword e
quantos usuários e grupos publicaram alguma mensagem contendo-as.
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Tabela 1: Número de ocorrências das palavras-chaves utilizadas para filtragem de dados.
Keyword # Ocorrências # Grupos # Usuários

primeiro turno 954 53 210
TSE 337 36 57

1o turno 334 45 89
mesarios 271 17 41
mesario 187 10 14

enquete eleitoral 128 11 13
reeleito 123 26 49

Alexandre de Moraes 111 27 51
eleicoes 2022 104 34 35

reeleicao 97 31 52
campanha eleitoral 90 27 34

Justica Eleitoral 84 29 36
urnas eletronicas 79 25 45
segundo turno 72 21 36

pesquisa eleitoral 48 19 18
voto impresso 43 12 16

fraude nas urnas 42 12 32
Tribunal Superior Eleitoral 40 17 15

2o turno 34 14 14
fundao 34 17 18

candidatos a presidencia 27 16 12
candidato a presidencia 22 15 14

fundo eleitoral 19 14 11
Eleicoes Presidenciais 15 10 10

voto nulo 15 7 2
brancos e nulos 12 1 3
fraude eleitoral 11 8 8

Eleicao Presidencial 11 7 5
intencao de voto 10 7 7

campanha presidencial 8 8 3
TRE 7 6 6

corrida eleitoral 6 4 3
Edson Fachin 5 5 4

Tribunal Regional Eleitoral 5 4 3
urna eletronica 4 4 4
titulo de eleitor 3 2 2
voto auditavel 3 3 3

campanha antecipada 3 3 2
voto eletronico 2 2 1

impressao dos votos 1 1 1
Tribunais Regionais Eleitorais 1 1 1

Tribunal Eleitoral 1 1 1
fundo partidario 1 1 1
juizes eleitorais 1 1 1

contagem de votos 1 1 1
abstencao de votos 1 1 1

eleicao 2022 1 1 1

A seguir é exibida a lista das mensagens que mais circularam nos grupos monitorados durante
o período observado. Nesta análise apenas mensagens com acima de 140 caracteres foram
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consideradas. Para definir se duas mensagens são iguais, os textos foram comparados utilizando
a similaridade de Jaccard.

Top 1a Mensagem mais compartilhada A 1a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 180 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 1 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 18 de Setembro de 2022.

TOP 1a MENSAGEM
SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!! SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!! SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!! SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BA-
BACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!
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Top 2a Mensagem mais compartilhada A 2a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 112 vezes por 4 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.

TOP 2a MENSAGEM
Ola! Tudo bem? A nossa enquete eleitoral esta aberta para que todos possam participar,
nossa enquete é transparente e livre de alterações de votos, participem e compartilhem!  LINK:
https://scriptsamp.forumeiros.com/t16154-enquetecandidatos-a-presidencia-do-brasil

Top 3a Mensagem mais compartilhada A 3a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 89 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 18 de Setembro de 2022.

TOP 3a MENSAGEM
#DENUNCIA Funcionários  Públicos e Diretores de escolas viajou pra Europa esse ano. Ter
treinamento para fraudar as Eleições. Pesquisa ai... Europa corrompendo funcionários da era
PT e PSDB � coincidências? Pesquisa se o Diretor (a) da Sua escola viajou pra Europa esse ano
de eleição? Pesquise simples, Só entrar em suas redes sociais ou de parentes e verá.. As Fraudes
são nos colégios com urnas inválidas, Fraude nos USA foi nos colégios, Fraudes na americana
latina por abstenção em Massa foi nos colégios, você vai votar em urnas inválidas e será culpado
de não ter ido votar . . Abstenção não prova fraude, E sim gravar e denunciar, por isso TSE
Quer proibir celular nos colégios na hora da votação! Caso Troquem sua Seção de votar na
hora da votação por mesário, Desconfie, Seu voto vai pra Urnas inválidas, Mesários e diretores
de escolas Envolvidos, Muitos Militares não quer que a verdade venha a tona, Como muitos
querem que venha a tona. Mais sem provas não há fraudes.. Porque eles nao explica oque é
seção de votação escrito no seu título? Muitos eleitores não sabem. Seção de votação é a sala
que você deve ir, Se trocar sua sala, seu voto vai para Urna inválida, Eles sabem em quem
cada um  votou em eleições passadas e troca a seção (sala)na hora da votação com mesário na
entrada do colégio com um caderno preto que esta seu nome e a nova seção, Eles sabem em
quem cada um irá votar pelas últimas eleições.  Ninguém muda de candidato de uma eleição
pra outra.. e eles sabem.. Porque a PM é proibida de entrar nos colégios? VA VOTAR , MAIS
GRAVEM.... copie e compartilha para chegar as #FFAA #PF #SERAaMAIOR.ABSTENÇAO
DA HISTÓRIA. SEGUE VIDEO, SÓ LIGAR OS PONTOS ���

Top 4a Mensagem mais compartilhada A 4a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 89 vezes por 7 usuários distintos e apareceu em 8 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 18 de Setembro de 2022.

TOP 4a MENSAGEM
#DENUNCIA Funcionários  Públicos e Diretores de escolas viajou pra Europa esse ano. Ter
treinamento para fraudar as Eleições. Pesquisa ai... Europa corrompendo funcionários da era
PT e PSDB � coincidências? Pesquisa se o Diretor (a) da Sua escola viajou pra Europa esse ano
de eleição? Pesquise simples, Só entrar em suas redes sociais ou de parentes e verá.. As Fraudes
são nos colégios com urnas inválidas, Fraude nos USA foi nos colégios, Fraudes na americana
latina por abstenção em Massa foi nos colégios, você vai votar em urnas inválidas e será culpado
de não ter ido votar . . Abstenção não prova fraude, E sim gravar e denunciar, por isso TSE
Quer proibir celular nos colégios na hora da votação! Caso Troquem sua Seção de votar na hora
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da votação por mesário, Desconfie, Seu voto vai pra Urnas inválidas, Mesários e diretores de
escolas Envolvidos, Muitos Militares não quer que a verdade venha a tona, Como muitos querem
que venha a tona. Mais sem provas não há fraudes.. Porque eles nao explica oque é seção de
votação escrito no seu título? Muitos eleitores não sabem. Seção de votação é a sala que você
deve ir, Se trocar sua sala, seu voto vai para Urna inválida, Eles sabem em quem cada um
votou em eleições passadas e troca a seção (sala)na hora da votação com mesário na entrada
do colégio com um caderno preto que esta seu nome e a nova seção, Eles sabem em quem cada
um irá votar pelas últimas eleições.  Ninguém muda de candidato de uma eleição pra outra.. e
eles sabem.. Porque a PM é proibida de entrar nos colégios? copie e compartilha para chegar
as #FFAA #PF #SERAaMAIOR.ABSTENÇAO DA HISTÓRIA

Top 5a Mensagem mais compartilhada A 5a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 54 vezes por 16 usuários distintos e apareceu em 14 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.

TOP 5a MENSAGEM
General Heleno faz postagem e pede para eleitores de Bolsonaro irem em
massa votar no primeiro turno: “grandes chances de ganhar logo agora” �
https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/general-heleno-faz-postagem-e-pede-para-eleitores-de-
bolsonaro-irem-em-massa-votar-no-primeiro-turno-grandes-chances-de-ganhar-logo-agora/

Top 6a Mensagem mais compartilhada A 6a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 50 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 5 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 19 de Setembro de 2022.

TOP 6a MENSAGEM
ATENÇÃO!!! 1) Consultem a situação de seu título eleitoral e de seus familiares, pois militantes
dentro dos cartórios eleitorais por todo o Brasil, estão cancelando títulos de eleitores de Bolsonaro
para que quando forem votar não consigam. 2) Os corruptos dentro do TSE selecionaram
militantes de esquerda para serem mesários na maioria das seções eleitorais para que assim,
ajudem nas sabotagens. 3) Os corruptos pretendem recolher urnas nas regiões com mais eleitores
de Bolsonaro, alegando falhas para assim reduzir o volume de votos dessas seções. Além de
estarem claramente e descaradamente fraudando todo o sistema de votação, os corruptos irão
usar tudo o que conseguirem para sabotar as eleições, tudo com suporte e apoio dos corruptos
que estão no comando do TSE e STF, deste modo, estejam atentos e denunciem qualquer tipo
de violação que percebem as autoridades policiais.

Top 7a Mensagem mais compartilhada A 7a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 33 vezes por 12 usuários distintos e apareceu em 9 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.

TOP 7a MENSAGEM
Urgente: Pesquisa Brasmarket aponta vitória de Bolsonaro no primeiro turno �
https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/urgente-pesquisa-brasmarket-aponta-vitoria-de-
bolsonaro-no-primeiro-turno/
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Top 8a Mensagem mais compartilhada A 8a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 23 vezes por 18 usuários distintos e apareceu em 9 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.

TOP 8a MENSAGEM
URGENTÍSSIMO: Cópia. ————– Precisamos compartilhar esta mensagem sem dó.... Pres-
tem bem atenção no que vou te relatar, isto é muito grave, porém ainda há tempo para reverter...
Em um recente almoço de aniversário em Canoas/RS o petista Marco Maia Ex-Deputado Federal
depois de beber várias doses de caipira, deixou escapar uma informação muito grave. Observem
que o Lula está com muita calma e o nervosismo só aparece qdo se fala em auditoria nas ur-
nas... Porém a informação que Marco Maia deixou clara é que na realidade eles estão cagando
para a auditoria, pois a fraude já está toda arquitetada e será na totalização dos votos, quando
do encerramento da votação...os coitados dos mesários nem mesmo terão ciência disto, pois
quando na votação elas as urnas vão aceitar todos tipos de votos, no Lula, no Bolsonaro, no
Ciro...etc...brancos, nulos... porém qdo da finalização ao ser dado o comando de totalizaram o
resultado elas irão apresentar números iguais os das pesquisas...com exceção de alguns poucos
lugares... E outra coisa, desta vez a fraude não será apenas a nível presidencial, eles querem ele-
ger a maior bancada no senado e na câmara federal em 5 partidos... PT, PSDB, MDB, PCdoB
e PSOL será uma lavagem nunca antes vista...pois a fraude nas urnas e quase indetectável.. a
não ser que ocorra uma votação em paralelo com cédulas de papel... está é a única maneira de
coibir o estrago e este é o maior medo do PT. O cara encheu a cara de trago e entregou tudo.
E tem mais, eles vão tentar matar o Bolsonaro novamente se houver uma auditoria que chegue
próximo da fraude.... Esperamos que aqueles que estão envolvido em campanha, façam chegar
isto aos ouvidos de alguém que possa fazer algo...ainda dá tempo.... ��� ��� �� GENTE LEIAM
ISSO COM BASTANTE ATENÇÃO E VAMOS PASSAR PARA TODOS OS CONTATOS ATÉ
CHEGAR AO NOSSO PRESIDENTE JAIR MESSIAS BOLSONARO URGENTE ���������

Top 9a Mensagem mais compartilhada A 9a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 22 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 1 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 18 de Setembro de 2022.

TOP 9a MENSAGEM
SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!! SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
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CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABACAS!!!SERA NO PRIMEIRO TURNO BABA-
CAS!!!

Top 10a Mensagem mais compartilhada A 10a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 20 vezes por 10 usuários distintos e apareceu em 11 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 16 de Setembro de 2022.

TOP 10a MENSAGEM
Lula entrou com ação na justiça eleitoral para censurar o vídeo abaixo. Não é para passar
novamente a todos os grupos de Whats, Telegram e postar em todas as suas redes sociais.
Entenderam?

Top 11a Mensagem mais compartilhada A 11a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 17 vezes por 9 usuários distintos e apareceu em 9 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 17 de Setembro de 2022.

TOP 11a MENSAGEM
���Vamos compartilhar. O vídeo retirado é esse aqui. Esse foi o vídeo que o Alexandre de Moraes
mandou apagar da página do Bolsonaro. Vamos todos postar nas redes sociais. Quero ver ele
mandar apagar de milhares de pessoas. ������

Top 12a Mensagem mais compartilhada A 12a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 14 vezes por 5 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.

TOP 12a MENSAGEM
O DataPovo é sensacional! Nesta quarta-feira (14/9), o presidente Jair Bolsonaro, participou de
uma motociata é um evento noturno, em Natal no RN. Vai ser no 1º turno, EU ACREDITO! ����
E para mudar São Paulo �� 2�2�1�0� CARLA ZAMBELLI Deputada Federal 2�2�2� ASTRONAUTA
Marcos Pontes Senador 1�0� TARCÍSIO Governador 2�2� BOLSONARO Presidente

Top 13a Mensagem mais compartilhada A 13a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 14 vezes por 4 usuários distintos e apareceu em 6 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 22 de Setembro de 2022.

TOP 13a MENSAGEM
Dia 1° de outubro em todo o Brasil! Organize motociatas e carreatas em apoio ao Presidente
Jair Bolsonaro na véspera do primeiro turno! #BolsonaroReeleito2022 ��������
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Top 14a Mensagem mais compartilhada A 14a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 12 vezes por 5 usuários distintos e apareceu em 5 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 16 de Setembro de 2022.

TOP 14a MENSAGEM
Pesquisa mostra realidade das ruas e chance de vitória de Jair Bolsonaro ainda no
1º turno https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/42237/pesquisa-mostra-realidade-
das-ruas-e-chance-de-vitoria-de-jair-bolsonaro-ainda-no-10-turno

Top 15a Mensagem mais compartilhada A 15a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 12 vezes por 6 usuários distintos e apareceu em 8 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 19 de Setembro de 2022.

TOP 15a MENSAGEM
Erika Hilton aciona TSE para Bolsonaro não usar imagens de Londres. Representação pede que
presidente seja proibido de utilizar material audiovisual captado durante viagem na campanha
eleitoral. SIGA:https://t.me/Ovetoroculto

Top 16a Mensagem mais compartilhada A 16a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 11 vezes por 6 usuários distintos e apareceu em 10 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 19 de Setembro de 2022.

TOP 16a MENSAGEM
Bolsonaro diz que, se não vencer no 1º turno, ‘algo de anormal’ aconteceu no
TSE https://pleno.news/brasil/politica-nacional/bolsonaro-diz-que-se-nao-vencer-no-1o-turno-
algo-de-anormal-aconteceu-no-tse.html

Top 17a Mensagem mais compartilhada A 17a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 10 vezes por 7 usuários distintos e apareceu em 6 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.

TOP 17a MENSAGEM
Boa tarde. A Rede Globo entrou na Justiça para obter a autorização para gravar uma entrevista
exclusiva nesta quarta-feira com o Adélio, agressor ao candidato Jair Bolsonaro. A Justiça ape-
nas fez algumas exigências e a emissora afirmou que vai cumprir. A exigência é não apresentar a
entrevista durante o período eleitoral. Com isso a emissora prepara a entrevista para ser exibida
no dia 5 de outubro, sexta-feira, depois q acabar o horário eleitoral. Uma pessoa ligada aos advo-
gados de Adélio deixou vazar que ele foi instruído a construir uma longa mentira, tentando fazer
entender que o atentado teria sido contratado por pessoas ligadas ao candidato Jair Bolsonaro,
sem apresentar qualquer prova, pois ele já está ciente que possivelmente será considerado como
incapaz mentalmente logo após a eleição do primeiro turno, sendo portanto transferido para
uma clínica e saindo da prisão. Essa informação precisa ser amplamente divulgada, pois trata
de um golpe e o candidato Jair Bolsonaro não terá tempo para desmentir e nem maneira para
fazer isso. Portanto cabe a cada admirador do candidato já divulgar esse golpe. As emissoras
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de TV vão explorar essa entrevista em todos os telejornais na sexta à noite e no sábado, com o
intuito de prejudicar o candidato. Bolsonaro não terá mais como se defender, pois a emissora
vai dizer que não teve como ouvir a posição do candidato. Quem entender conveniente, que
lance nas redes sociais esse golpe. Só assim essa entrevista não irá ao ar, pois a emissora vai
perder a credibilidade caso o fato tenha grande repercussão antes da sexta-feira. Compartilhe
Copie esse texto e publique nas redes sociais e envie para seus contatos no WhatsApp. Eduardo
Campos foi morto. Estão querendo também condenar Bolsonaro de forma suja e nojenta. Todas
as grandes emissoras de TV dependem de dinheiro do Governo Federal, portanto não querem
que o candidato seja eleito, pois ele já disse que vai cortar esses gastos e apurar os repasses que
foram feitos para as emissoras nos últimos anos. É a luta de pequenos contra os gigantes. Você
já escolheu o seu lado? Então faça a sua parte hoje. Essa informação precisa viralizar.����

Top 18a Mensagem mais compartilhada A 18a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 10 vezes por 4 usuários distintos e apareceu em 8 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 22 de Setembro de 2022.

TOP 18a MENSAGEM
Bolsonaro convoca motociatas no país na véspera do 1º turno
https://pleno.news/brasil/eleicoes-2022/bolsonaro-convoca-motociatas-no-pais-na-vespera-
do-1o-turno.html

Top 19a Mensagem mais compartilhada A 19a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 9 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 7 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.

TOP 19a MENSAGEM
Essa pesquisa oficial, registrada no TSE, divulgada em 15/09/22, você não verá na im-
prensa tradicional e nem na TV. Talvez apareça em alguns raros comentários. Não é
fake. Leia e divulgue. Urgente: Pesquisa Brasmarket aponta vitória de Bolsonaro no
primeiro turno � https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/urgente-pesquisa-brasmarket-aponta-
vitoria-de-bolsonaro-no-primeiro-turno/

Top 20a Mensagem mais compartilhada A 20a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 9 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 8 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 22 de Setembro de 2022.

TOP 20a MENSAGEM
Senador protocola pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes 
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/breves/senador-protocola-pedido-de-
impeachment-contra-alexandre-de-moraes/?shareToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpYXQiOjE2NjM4MTQ2NDAsImV4cCI6MTY2NjQwNjY0MH0.WS27fJXiTG0XS-
xDs7wHRVS8-4Buh-7jCU3ZEgGb5Os  Vote: concessão/Globo  https://t.co/PhDkQw4CDk
Supremo eh o povo https://t.me/supremoehopovo
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Top 21a Mensagem mais compartilhada A 21a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 9 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 19 de Setembro de 2022.

TOP 21a MENSAGEM
https://youtu.be/FwzYkKfCK4k BOLSONARO E O APOIO DO POVO O PRESIDENTE BOL-
SONARO É O LIDER QUE TEM MAIS APOIO DE SEU POVO, EM TODO MUNDO. A
IMPRENSA INTERNACIONAL ESTÁ SENDO OBRIGADA A RECONHECER ISSO. ��BOLSO-
NARO 2022 NO PRIMEIRO TURNO��

Top 22a Mensagem mais compartilhada A 22a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 8 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 5 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 17 de Setembro de 2022.

TOP 22a MENSAGEM
��DEBATE JCO - 17/09/22 Com Andréia Luiza Matias - âncora do Jornal da Noite, Renato Go-
mes - Mestre em Direito Público e o Advogado Cláudio Caivano https://youtu.be/tGYY_54cNGI
Assista, Compartilhe ��Bolsonaro reeleito no 1º turno #B22 ��

Top 23a Mensagem mais compartilhada A 23a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 8 vezes por 4 usuários distintos e apareceu em 6 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 16 de Setembro de 2022.

TOP 23a MENSAGEM
Pessoal, estamos chegando na reta final da campanha, e vocês são meu exército. Não aderi ao
fundão e não pedi doações. Tudo que preciso é que vocês viralizem meus vídeos de campanha,
como esse que envio agora. Juntos, o Presidente Jair Bolsonaro, vocês e eu, Ed Raposo, iremos
mudar esse país. ���� 1�4�6�1�

Top 24a Mensagem mais compartilhada A 24a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 8 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 8 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 17 de Setembro de 2022.

TOP 24a MENSAGEM
https://horabrasilia.com.br/eleicoes-2022-bolsonaro-lidera-pesquisas-no-google-em-todos-os-
estado-e-no-distrito-federal/ Eleições 2022: Bolsonaro lidera pesquisas no Google em todos os
Estados e no Distrito Federal

Top 25a Mensagem mais compartilhada A 25a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 8 vezes por 5 usuários distintos e apareceu em 5 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.
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TOP 25a MENSAGEM
Artigo, Telma Renner - Carta para quem tem filhos que odeiam Bolsonaro… Meus queridos
filhos: Esta eleição é a mais importante que já tivemos no Brasil.Ela vai decidir a VIDA($) que
NÓS levaremos à partir dela.Sei que vocês odeiam o Bolsonaro. Portanto não vou aqui defende-
lo,embora tenha muitos FATOS e FEITOS dele, bem objetivos, a relatar. Tenho certeza que
vocês não votam em bandido. Mas votar na Tebet ou no Ciro que não tem condições de vencer,
é dar vantagem para o bandido. Votar em branco ou nulo é o mesmo caso, é vantagem para
o bandido . Portanto a escolha que temos é decidir pelo CRIME, votando num bandido e sua
organização, ou votar no Bolsonaro. Realidade a ser encarada SEM PAIXÕES. 1. Lula vai
impor a lei daquele “imposto sobre patrimônio e fortunas “ portanto a herança de vocês vai
pro espaço. 2. Lula já afirmou que “a classe média no Brasil está muito rica e ter 2 televisões
em casa não precisa” . Daí a nos obrigar a dividirmos nossas casas com gente estranha é
um passo. 3. Lula já disse que “não vai respeitar o teto de gastos públicos” portanto nossos
impostos vão parar no bolso dele e sua organização e será a ruína econômica do Brasil. 4.
Lula já disse que vai “controlar a mídia e as redes sociais”,portanto nossas conversinhas de
whats, face, instagram e mesmo telefônicas certamente serão vigiadas. Nem teremos COMO
e ONDE reclamar! 5. Lula tem apoio TOTAL de 9 MINISTROS DA SUPREMA CORTE,ele
tem INÚMEROS ALIADOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO e ALGUNS INTEGRANTES DA PF.
Também tem O JUDICIÁRIO praticamente TODO cooptado. 6. O trailer desta cooptação já
estamos tendo AGORA com jornalistas e políticos presos de forma ILEGAL, empresários tendo
suas casas invadidas e CONTAS BLOQUEADAS por causa de CONVERSAS no whatsapp. A
Constituição, os Ministros do STF já RASGARAM há muito tempo. O Senado que poderia
impedir tem maioria de políticos COM RABO PRESO. NADA fizeram!!! 7. O ministro do STF
Alexandre de Moraes proibiu todos os brasileiros de falarem sobre o envolvimento de Lula e
PT com o PCC e os NARCOTRAFICANTES a nível internacional. Portanto aqui só avisando
da proibição. 8. Celso Daniel do PT assassinado e TODAS as 7 testemunhas deste crime.
Toninho do PT assassinado.TODOS como queima de arquivo do PT. Se voltarem ao poder, não
hesitarão. Desta vez porém, SUAS VÍTIMAS serão os cidadãos PACATOS e HONESTOS como
vocês e todos nós! O ódio deles é grande, eles vem com sede de vingança e sangue nos olhos.
E moral ou escrúpulos eles já PROVARAM que desconhecem. Portanto a escolha que temos é
entre o CRIME - ROUBALHEIRA E MORTES ou engolir a raiva e votar no Bolsonaro. Pensar
em votar no primeiro turno numa Tebet ou num Ciro é correr UM RISCO ENORME! Se quiserem
votar no Bolsonaro com MENOS RAIVA, eu tenho informações, DADOS E FATOS positivos a
passar para vocês sobre ele. Basta me avisarem. Enfim, vocês são adultos e responsáveis por
suas decisões,façam como quiserem! TELMA RENNER, empresária em Gramado/RS

Também foi feita uma análise geral de todas mensagens enviadas. Embora seja difícil verifi-
car manualmente o grande volume de mensagens enviadas no Telegram, algumas ferramentas
facilitam o processo de identificar tópicos de maior interesse, como a nuvem de termos. Esta
visualização permite enxergar os principais termos presentes nas mensagens enviadas, assim
como sua popularidade, representada pelo tamanho de cada termo dentro da nuvem. A Figura 5
mostra a nuvem de termos gerada com todas as mensagens enviadas nos grupos e canais polí-
ticos de Telegram.
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Figura 5: Nuvem de termos das mensagens.

Mesmo sendo um aplicativo de mensagens de conversa, muitos usuários utilizam o esquema
de hashtags para definirem os tópicos de algumas mensagens e divulgar seu conteúdo. A Figura 6
foi gerada utilizando apenas as hashtags(#) extraída das mensagens.

Figura 6: Nuvem de hashtags mais populares.
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URLs e Domínios
Os domínios web de maior circulação podem ser vistos de forma resumida na Tabela 2,

Tabela 2: Número de ocorrências do top 20 domínios presentes nas mensagens.
Dominio # Total # Distintas # Usuários

t.me 243 42 20
google.com 219 106 2
youtube.com 184 80 33

terrabrasilnoticias.com 128 15 34
forumeiros.com 112 1 4
facebook.com 100 36 19

jornaldacidadeonline.com.br 61 12 23
pleno.news 37 11 13

instagram.com 26 13 10
fogocruzadodf.com.br 25 25 1

financas-web.club 22 1 9
twitter.com 22 12 11

vistapatria.com.br 21 10 5
enqueteeleicoes2022.com.br 17 1 9

gazetadopovo.com.br 16 3 5
whatsapp.com 13 7 5

painelpolitico.com 10 9 1
politicaonlinebrasil.com 10 3 2

gettr.com 9 4 4
creditoparacartao.com 9 1 2

De forma mais detalhada, observamos como alguns dos domínios das plataformas online e
redes sociais mais tradicionais foram compartilhados no Telegram ao longo do tempo na Figura 7.
Assim, podemos enxergar um pouco da relação entre o Telegram e as demais plataformas.
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Figura 7: Compartilhamento de plataformas tradicionais no Telegram ao longo do tempo.

Já os endereços web mais compartilhados estão apresentados a seguir com as top 5 URLs
mais compartilhadas.

Top 1a URL mais compartilhada A 1a URL mais compartilhada foi enviada um total de
112 vezes por 4 usuários distintos e apareceu em 4 grupos.
<https://scriptsamp.forumeiros.com/t16154-enquetecandidatos-a-presidencia-do-brasil>
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Top 2a URL mais compartilhada A 2a URL mais compartilhada foi enviada um total de
54 vezes por 16 usuários distintos e apareceu em 14 grupos.
<https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/general-heleno-faz-postagem-e-pede-para-eleitores-de-bolsonaro-irem-em-massa-votar-no-primeiro-turno-grandes-chances-de-ganhar-logo-agora/
>

Top 3a URL mais compartilhada A 3a URL mais compartilhada foi enviada um total de
44 vezes por 15 usuários distintos e apareceu em 13 grupos.
<https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/urgente-pesquisa-brasmarket-aponta-vitoria-de-bolsonaro-no-primeiro-turno/
>

Top 4a URL mais compartilhada A 4a URL mais compartilhada foi enviada um total de
24 vezes por 4 usuários distintos e apareceu em 6 grupos.
<https://t.me/bolsonaro2022forte>

Top 5a URL mais compartilhada A 5a URL mais compartilhada foi enviada um total de
22 vezes por 9 usuários distintos e apareceu em 12 grupos.
<https://financas-web.club/enquete/>

Videos do Youtube
Além das páginas mais populares, também observamos quais links de vídeos do Youtube foram
mais compartilhados no período analisado. Como Youtube é uma plataforma muito popular,
pode ser de grande importãncia levantar quais os conteúdos do Youtube são mais compartilha-
dos no Telegram para entender a relação entre as duas redes. A seguir listamos os 5 top videos
de Youtube.

Top1a Youtubevideomais compartilhado O 1o video de Youtube mais compartilhado
foi enviada um total de 10 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=gPJJY9t-rB4&feature=youtu.be>

Top 2a Youtube video mais compartilhado O 2o video de Youtube mais comparti-
lhado foi enviada um total de 9 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=FwzYkKfCK4k&feature=youtu.be>

Top 3a Youtube video mais compartilhado O 3o video de Youtube mais comparti-
lhado foi enviada um total de 8 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 5 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=tGYY_54cNGI&feature=youtu.be>

Top 4a Youtube video mais compartilhado O 4o video de Youtube mais comparti-
lhado foi enviada um total de 7 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 4 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=4C3lwGedDCw&feature=youtu.be>

Top 5a Youtube video mais compartilhado O 5o video de Youtube mais comparti-
lhado foi enviada um total de 6 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=pKm5SNiuLYE&feature=youtu.be>

Imagens
Aqui, exploramos as imagens de maior circulação na rede do Telegram que foram enviadas se-
guindo o tema buscado durante o período analisado. Além da imagem propriamente dita, tam-
bém temos os números de compartilhamentos correspondentes a cada uma.

Observe que essas imagens foram filtradas pois foram enviadas junto de algum termo pes-
quisado
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Top 1a Imagemmais compartilhada
A 1a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 110 vezes por 3 usuários distintos

em 3 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 15 de
Setembro de 2022 e 21 de Setembro de 2022

Figura 8: 1a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Ola! Tudo bem? A nossa enquete eleitoral esta aberta para que todos possam
participar, nossa enquete é transparente e livre de alterações de votos, participem
e compartilhem!  LINK: https://scriptsamp.forumeiros.com/t16154-enquetecandidatos-a-
presidencia-do-brasil”

• “Ola! Tudo bem? A nossa enquete eleitoral esta aberta para que todos possam participar,
nossa enquete é transparente e livre de alterações de votos, participem e compartilhem!     
    LINK: https://scriptsamp.forumeiros.com/t16154-enquetecandidatos-a-presidencia-do-
brasil”

• “Ola! Tudo bem? A nossa enquete eleitoral esta aberta para que todos possam partici-
par, nossa enquete é transparente e livre de alterações de votos, participem e comparti-
lhem! LINK: https://scriptsamp.forumeiros.com/t16154-enquetecandidatos-a-presidencia-
do-brasil”

• “Ola! Tudo bem? A nossa enquete eleitoral esta aberta para que todos possam participar,
nossa enquete é transparente e livre de alterações de votos, participem e compartilhem!    
   LINK: https://scriptsamp.forumeiros.com/t16154-enquetecandidatos-a-presidencia-do-
brasil”

• “Ola! Tudo bem? A nossa enquete eleitoral esta aberta para que todos possam partici-
par, nossa enquete é transparente e livre de alterações de votos, participem e comparti-
lhem! LINK: https://scriptsamp.forumeiros.com/t16154-enquetecandidatos-a-presidencia-
do-brasil”

• “Ola! Tudo bem? A nossa enquete eleitoral esta aberta para que todos possam partici-
par, nossa enquete é transparente e livre de alterações de votos, participem e comparti-
lhem! LINK: https://scriptsamp.forumeiros.com/t16154-enquetecandidatos-a-presidencia-
do-brasil”

• “Ola! Tudo bem? A nossa enquete eleitoral esta aberta para que todos possam partici-
par, nossa enquete é transparente e livre de alterações de votos, participem e comparti-
lhem! LINK: https://scriptsamp.forumeiros.com/t16154-enquetecandidatos-a-presidencia-
do-brasil”

• “Ola! Tudo bem? A nossa enquete eleitoral esta aberta para que todos possam parti-
cipar, nossa enquete é transparente e livre de alterações de votos, participem e com-
partilhem!            LINK: https://scriptsamp.forumeiros.com/t16154-enquetecandidatos-a-
presidencia-do-brasil”
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• “Ola! Tudo bem? A nossa enquete eleitoral esta aberta para que todos possam partici-
par, nossa enquete é transparente e livre de alterações de votos, participem e comparti-
lhem! LINK: https://scriptsamp.forumeiros.com/t16154-enquetecandidatos-a-presidencia-
do-brasil”

Top 2a Imagemmais compartilhada
A 2a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 39 vezes por 12 usuários distintos

em 14 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 15
de Setembro de 2022 e 19 de Setembro de 2022

Figura 9: 2a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “General Heleno faz postagem e pede para eleitores de Bolsonaro irem em
massa votar no primeiro turno: “grandes chances de ganhar logo agora”
https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/general-heleno-faz-postagem-e-pede-para-
eleitores-de-bolsonaro-irem-em-massa-votar-no-primeiro-turno-grandes-chances-de-
ganhar-logo-agora/”

Top 3a Imagemmais compartilhada
A 3a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 36 vezes por 11 usuários distintos

em 12 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 15
de Setembro de 2022 e 16 de Setembro de 2022
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Figura 10: 3a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Essa pesquisa oficial, registrada no TSE, divulgada em 15/09/22, você não verá na im-
prensa tradicional e nem na TV. Talvez apareça em alguns raros comentários. Não é
fake. Leia e divulgue. Urgente: Pesquisa Brasmarket aponta vitória de Bolsonaro no
primeiro turno https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/urgente-pesquisa-brasmarket-
aponta-vitoria-de-bolsonaro-no-primeiro-turno/”

• “Urgente: Pesquisa Brasmarket aponta vitória de Bolsonaro no primeiro turno
https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/urgente-pesquisa-brasmarket-aponta-vitoria-

de-bolsonaro-no-primeiro-turno/”

• “Urgente: Pesquisa Brasmarket aponta VITORIA DE BOLSONARO NO PRIMEIRO TURNO
https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/urgente-pesquisa-brasmarket-aponta-vitoria-

de-bolsonaro-no-primeiro-turno/”

• “Urgente: Pesquisa Brasmarket aponta vitória de Bolsonaro no primeiro turno
https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/urgente-pesquisa-brasmarket-aponta-vitoria-

de-bolsonaro-no-primeiro-turno/ JUNTE-SE A NÓS TAMBÉM E MANTENHA-SE INFORMADO
►Canal @direitainteligenteoficial”

• “Urgente: Pesquisa Brasmarket aponta vitória de Bolsonaro no primeiro turno
https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/urgente-pesquisa-brasmarket-aponta-vitoria-
de-bolsonaro-no-primeiro-turno/ ”

• “Urgente: Pesquisa Brasmarket aponta vitória de Bolsonaro no primeiro turno
Uma nova pesquisa da Brasmarket, divulgada nestaquinta-feira (15), mostra uma-
vitória no primeiro turno do presidente Jair Bolsonaro (PL). No levantamento…
https://fogocruzadodf.com.br/2022/09/urgente-pesquisa-brasmarket-aponta-vitoria-
de-bolsonaro-no-primeiro-turno/”

Top 4a Imagemmais compartilhada
A 4a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 24 vezes por 10 usuários distintos

em 12 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 16
de Setembro de 2022 e 22 de Setembro de 2022
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Figura 11: 4a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Pesquisa eleitoral para presidente da República em 2022. Vote https://financas-
web.club/enquete/”

• “Pesquisa eleitoral para presidente da República em 2022. Vote  
https://www.creditoparacartao.com/enquete/”

• “Pesquisa eleitoral para presidente da República em 2022. Vote  https://financas-
web.club/enquete/”

• “Enquete Eleitoral 2022 https://financas-web.club/enquete/”

• “VOTEM Pesquisa eleitoral para presidente da República em 2022. Vote  https://financas-
web.club/enquete/”

Top 5a Imagemmais compartilhada
A 5a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 18 vezes por 8 usuários distintos

em 9 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 22 de
Setembro de 2022 e 22 de Setembro de 2022
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Figura 12: 5a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Dia 1° de outubro em todo o Brasil! Organize motociatas e carreatas em apoio ao Presi-
dente Jair Bolsonaro na véspera do primeiro turno! #BolsonaroReeleito2022 ”

• “Dia 1° de outubro em todo o Brasil! Organize motociatas e carreatas em apoio ao Presi-
dente Jair Bolsonaro na véspera do primeiro turno! #BolsonaroReeleito2022
JUNTE-SE A NÓS TAMBÉM E MANTENHA-SE INFORMADO Clique no link:     ►Canal
@direitainteligenteoficial”

Top 6a Imagemmais compartilhada
A 6a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 13 vezes por 7 usuários distintos

em 5 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 15 de
Setembro de 2022 e 21 de Setembro de 2022
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Figura 13: 6a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Enquete eleitoral para presidente da República em 2022. Vote  
https://enqueteeleicoes2022.com.br”

• “Nova Pesquisa eleitoral para presidente da República em 2022. Vote  
https://enqueteeleicoes2022.com.br”

Top 7a Imagemmais compartilhada
A 7a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 12 vezes por 6 usuários distintos

em 8 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 19 de
Setembro de 2022 e 22 de Setembro de 2022
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Figura 14: 7a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Erika Hilton aciona TSE para Bolsonaro não usar imagens de Londres. Representação pede
que presidente seja proibido de utilizar material audiovisual captado durante viagem na
campanha eleitoral. SIGA:https://t.me/Ovetoroculto”

• “Erika Hilton aciona TSE para Bolsonaro não usar imagens de Londres. Representação pede
que presidente seja proibido de utilizar material audiovisual captado durante viagem na
campanha eleitoral.”

Top 8a Imagemmais compartilhada
A 8a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 11 vezes por 4 usuários distintos

em 5 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 16 de
Setembro de 2022 e 16 de Setembro de 2022
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Figura 15: 8a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Pesquisa mostra realidade das ruas e chance de vitória de Jair Bolsonaro ainda
no 1º turno https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/42237/pesquisa-mostra-
realidade-das-ruas-e-chance-de-vitoria-de-jair-bolsonaro-ainda-no-10-turno”

• “PESQUISA MOSTRA REALIDADE DAS RUAS E CHANCE DE VITÓRIA DE JAIR BOLSONARO AINDA
NO 1º TURNO https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/42237/pesquisa-mostra-
realidade-das-ruas-e-chance-de-vitoria-de-jair-bolsonaro-ainda-no-10-turno Sim, vai ser
no 1º turno.”

Top 9a Imagemmais compartilhada
A 9a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 11 vezes por 5 usuários distintos

em 9 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 22 de
Setembro de 2022 e 22 de Setembro de 2022

Figura 16: 9a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Bolsonaro convoca motociatas no país na véspera do 1º turno
https://pleno.news/brasil/eleicoes-2022/bolsonaro-convoca-motociatas-no-pais-na-
vespera-do-1o-turno.html”
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• “ORGANIZE MOTOCIATAS E CARREATAS NA SUA CIDADE! Bolsonaro convoca motociatas no
país na véspera do 1º turno https://pleno.news/brasil/eleicoes-2022/bolsonaro-convoca-
motociatas-no-pais-na-vespera-do-1o-turno.html”

• “Bolsonaro convoca motociatas no país na véspera do 1º turno
https://pleno.news/brasil/eleicoes-2022/bolsonaro-convoca-motociatas-no-pais-na-
vespera-do-1o-turno.html”

• “*Bolsonaro convoca motociatas no país na véspera do 1º turno*
https://plenone.ws/3R3VQoc”

Top 10a Imagemmais compartilhada
A 10a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 11 vezes por 3 usuários distintos

em 6 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 18 de
Setembro de 2022 e 21 de Setembro de 2022

Figura 17: 10a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “TCU vai checar resultado de 4.161 urnas no primeiro turno das eleições.. JUNTE-SE A NÓS
TAMBÉM E MANTENHA-SE INFORMADO Clique no link:     ►Canal @direitainte-
ligenteoficial SITE direitainteligente.org”

• “Eleições 2022: TSE autoriza apoio da Força Federal para 561 municípios..”

• “TSE multa candidato Jair Bolsonaro por campanha antecipada.. JUNTE-SE A
NÓS TAMBÉM E MANTENHA-SE INFORMADO Site:Clique no link :    

►Site:@direitainteligente.org”

Top 11a Imagemmais compartilhada
A 11a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 11 vezes por 6 usuários distintos

em 7 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 18 de
Setembro de 2022 e 19 de Setembro de 2022
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Figura 18: 11a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “ Em Londres, Bolsonaro garante que vence a eleição no 1º turno
veja o vídeo) - https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/42285/em-
londres-bolsonaro-garante-que-vence-a-eleicao-no-10-turno-veja-o-
video Presidente Bolsonaro recebido por multidão em Londres
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1071443793519764id=100044022914395

CHEGADA DE BOLSONARO EM LONDRES LEVA ÀS RUAS MILHARES DE BRA-
SILEIROS RESIDENTES NO REINO UNIDO PARA RECEBER O MELHOR DO DO
MUNDO https://youtu.be/PucpcBHfAGQ *MULTIDÃO NA PORTA DO HO-
TEL EM LONDRES *- MITO! https://youtu.be/B6ryCNDll-8 Popstar internacio-
nal: Bolsonaro chega a Londres e é recebido por multidão - VEJA VÍDEOS
https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/popstar-internacional-bolsonaro-chega-a-
londres-e-e-recebido-por-multidao-veja-videos/ O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou
na manhã deste domingo (18) a Londres (Reino Unido), onde acompanhará o funeral da
rainha Elizabeth 2ª. Brasileiros residentes na Inglaterra deram uma pequena demonstra-
ção da força do nosso presidente em todo o mundo. Uma calorosa recepção aguardava
Bolsonaro. Centenas de apoiadores de verde e amarelo receberam o presidente em frente
à residência do embaixador do Brasil em Londres. Pouco após chegar, Bolsonaro saiu na
sacada para falar aos apoiadores. Confiante, ele garantiu que irá vencer a eleição no 1º
turno. POR UM BRASIL MELHOR, JUSTO, LIVRE, HONESTO, PRÓSPERO E DECENTE PARA
NÓS E PARA OS NOSSOS FILHOS E NETOS, VAMOS REELEGER BOLSONARO NO 1º TURNO
#BolsonaroReeleitoNo1ºTurno #B22 ”

• “Em Londres, Bolsonaro garante que vence a eleição no 1º turno (veja o ví-
deo) https://www.politicaonlinebrasil.com/2022/09/em-londres-bolsonaro-garante-que-
vence.html”

• “EM LONDRES, BOLSONARO GARANTE QUE VENCE A ELEIÇÃO NO 1º TURNO (VEJA O
VÍDEO) https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/42285/em-londres-bolsonaro-
garante-que-vence-a-eleicao-no-10-turno-veja-o-video Confiante na vitória!”

• “Em Londres, Bolsonaro garante que vence a eleição no 1º turno (veja o vídeo)
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/42285/em-londres-bolsonaro-
garante-que-vence-a-eleicao-no-10-turno-veja-o-video”

• “* Em Londres, Bolsonaro garante que vence a eleição no 1º turno*
(veja o vídeo) - https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/42285/em-
londres-bolsonaro-garante-que-vence-a-eleicao-no-10-turno-veja-o-video
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* Presidente Bolsonaro recebido por multidão em Londres *
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1071443793519764id=100044022914395
* CHEGADA DE BOLSONARO EM LONDRES LEVA ÀS RUAS MILHARES DE
BRASILEIROS RESIDENTES NO REINO UNIDO PARA RECEBER O MELHOR DO DO
MUNDO* https://youtu.be/PucpcBHfAGQ *MULTIDÃO NA PORTA DO HO-
TEL EM LONDRES *- MITO! https://youtu.be/B6ryCNDll-8 * Popstar internaci-
onal: Bolsonaro chega a Londres e é recebido por multidão*; VEJA VÍDEOS
https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/popstar-internacional-bolsonaro-chega-a-
londres-e-e-recebido-por-multidao-veja-videos/ *O presidente Jair Bolsonaro (PL)
chegou na manhã deste domingo (18) a Londres (Reino Unido), onde acompanhará o
funeral da rainha Elizabeth 2ª.* *Brasileiros residentes na Inglaterra deram uma pequena
demonstração da força do nosso presidente em todo o mundo.* *Uma calorosa recep-
ção aguardava Bolsonaro.* *Centenas de apoiadores de verde e amarelo receberam o
presidente em frente à residência do embaixador do Brasil em Londres.* *Pouco após
chegar, Bolsonaro saiu na sacada para falar aos apoiadores.* *Confiante, ele garantiu que
irá vencer a eleição no 1º turno.* * POR UM BRASIL MELHOR, JUSTO, LIVRE, HONESTO,
PRÓSPERO E DECENTE PARA NÓS E PARA OS NOSSOS FILHOS E NETOS, VAMOS REELEGER
BOLSONARO NO 1º TURNO* #BolsonaroReeleitoNo1ºTurno #*B22* ”

Top 12a Imagemmais compartilhada
A 12a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 10 vezes por 7 usuários distintos

em 8 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 22 de
Setembro de 2022 e 22 de Setembro de 2022

Figura 19: 12a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Como um partido que recebeu quase R$ 800 milhões do fundão não está bancando des-
pesas de campanha? Para onde está indo essa montanha de dinheiro? JUNTE-SE A NÓS
TAMBÉM E MANTENHA-SE INFORMADO Clique no link :        ►Canal @direitain-
teligenteoficial”
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• “Como um partido que recebeu quase R$ 800 milhões do fundão não está bancando des-
pesas de campanha? Para onde está indo essa montanha de dinheiro?”

Top 13a Imagemmais compartilhada
A 13a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 9 vezes por 2 usuários distintos

em 8 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 16 de
Setembro de 2022 e 16 de Setembro de 2022

Figura 20: 13a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “BOM DIA PATRIOTAS. BOM DIA FAMÍLIA BOLSONARISTA. BOM DIA PRA QUEM VAI DIGITAR 22
NO DIA 2. BOLSONARO REELEITO NO PRIMEIRO TURNO.”

Top 14a Imagemmais compartilhada
A 14a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 9 vezes por 3 usuários distintos

em 8 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 22 de
Setembro de 2022 e 22 de Setembro de 2022
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Figura 21: 14a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Senador protocola pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes 
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/breves/senador-protocola-pedido-de-
impeachment-contra-alexandre-de-moraes/?shareToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpYXQiOjE2NjM4MTQ2NDAsImV4cCI6MTY2NjQwNjY0MH0.WS27fJXiTG0XS-
xDs7wHRVS8-4Buh-7jCU3ZEgGb5Os  Vote: concessão/Globo  https://t.co/PhDkQw4CDk
Supremo eh o povo https://t.me/supremoehopovo”

Top 15a Imagemmais compartilhada
A 15a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 9 vezes por 5 usuários distintos

em 8 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 19 de
Setembro de 2022 e 19 de Setembro de 2022
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Figura 22: 15a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Bolsonaro diz que, se não vencer no 1º turno, ‘algo de anormal’ aconteceu no TSE
https://pleno.news/brasil/politica-nacional/bolsonaro-diz-que-se-nao-vencer-no-1o-
turno-algo-de-anormal-aconteceu-no-tse.html”

• “ Bolsonaro diz que, se não vencer no 1º turno, ‘algo de anor-
mal’ aconteceu no TSE https://pleno.news/brasil/politica-nacional/bolsonaro-diz-que-
se-nao-vencer-no-1o-turno-algo-de-anormal-aconteceu-no-tse.html”

Top 16a Imagemmais compartilhada
A 16a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 8 vezes por 4 usuários distintos

em 7 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 15 de
Setembro de 2022 e 16 de Setembro de 2022

Figura 23: 16a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Enfim saiu hoje uma nova pesquisa eleitoral, registrada no TSE e uhu-
uuuu, estamos na frente e se Deus quiser, vai ser no primeiro turno!
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/42217/urgente-enfim-sai-a-primeira-
pesquisa-nacional-que-aponta-a-possibilidade-de-vitoria-de-bolsonaro-no-10-turno
Vamos divulgar galera. #FechadosComBolsonaro2022 ”
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• “URGENTE: Enfim, sai a primeira pesquisa nacional que aponta
a possibilidade de vitória de Bolsonaro no 1º turno -
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/42217/urgente-enfim-sai-a-primeira-
pesquisa-nacional-que-aponta-a-possibilidade-de-vitoria-de-bolsonaro-no-10-turno A
VERDADE PREVALECERÁ SEMPRE. João 8:32 BRASIL ACIMA DE TUDO E DEUS ACIMA DE
TODOS #Bolsonaro22em2022 ”

• “URGENTE: ENFIM, SAI A PRIMEIRA PESQUISA NACIONAL QUE APONTA
A POSSIBILIDADE DE VITÓRIA DE BOLSONARO NO 1º TURNO
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/42217/urgente-enfim-sai-a-primeira-
pesquisa-nacional-que-aponta-a-possibilidade-de-vitoria-de-bolsonaro-no-10-turno
Pesquisas indo ao encontro do DataPovo!”

Top 17a Imagemmais compartilhada
A 17a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 8 vezes por 4 usuários distintos

em 6 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 18 de
Setembro de 2022 e 18 de Setembro de 2022

Figura 24: 17a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Ao chegar a Londres, Bolsonaro discursa para multidão e povo grita: ‘primeiro turno!’.”

• “Ao chegar a Londres, Bolsonaro discursa para multidão e povo grita: ‘primeiro turno!’ —
Folha Política https://youtu.be/sX0XiE2Yvo0 11:36”

Top 18a Imagemmais compartilhada
A 18a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 7 vezes por 2 usuários distintos

em 5 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 22 de
Setembro de 2022 e 22 de Setembro de 2022
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Figura 25: 18a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “O cara que vence no 1º turno, com 171% está apelando até para o Papa “Ter 2º turno é um
risco para o Brasil” Canal @OsPatri-
otas ”

Top 19a Imagemmais compartilhada
A 19a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 7 vezes por 2 usuários distintos

em 7 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 22 de
Setembro de 2022 e 22 de Setembro de 2022

Figura 26: 19a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “[][] Projeto Nº 04 - Micro Apoio PIX [][] PARTICIPE dos Projetos, conheça mais pelo link da
mensagem que está fixada. Excepcionalmente este mês, não vamos doar p/ os Canais de
YouTube e sim para a Campanha Presidencial do @jairbolsonarobrasil Chave PIX - CNPJ:
47.508.748/0001-63 E você? Já fez a sua doação(nem que seja de 1 real), pra termos mais
CPFs doando do que VOTOS NA URNA e conseguirmos provar caso tentem FRAUDAR AS
ELEIÇÕES? BOLSONARO ATÉ 2026  ”

Top 20a Imagemmais compartilhada
A 20a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 7 vezes por 4 usuários distintos

em 7 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 18 de
Setembro de 2022 e 18 de Setembro de 2022
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Figura 27: 20a imagemmais compartilhada.

Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

• “Em Londres, Bolsonaro é recebido por multidão e crava: Não tem como não vencermos
no 1º turno .”
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