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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 diversificado 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 processamos 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 ferramenta 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 mensagens 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 (VIEIRA 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
<”STF» <”Supremo Tribunal Federal» <”Supremo Tribunal de Justica» <”Supremo» <”Suprema Corte» <”Tribunal» <”Chefe do judiciario» <”Juizes do Supremo» <”Juízes do Tribunal»
<”Ministro do STF» <”Ministros do STF» <”Ministro do Supremo» <”Ministros do Supremo»
<”Fechar o STF» <”Fechamento do STF» <”Fechar o Congresso» <”ditador de toga» <”bandidos de toga» <”bandido de toga» <”BastaSTF» <”NovaConstituicao» <”DitaduraDoSTF»
<”Impeachment do Supremo» <”Impeachment do STF» <”Limpeza do Tribunal» <”Limpeza
no STF» <”Ditadura do STF» <”SupremaVergonha» <”STFvergonhaMundial» <”STFvergonhanacional» <”STF Vergonha» <”Gilmar Mendes» <”Marco Aurélio» <”Marco Aurélio Mendes» <”Ricardo Lewandowski» <”Carmem Lúcia» <”Carmen Lúcia» <”Dias Toffoli» <”Luiz
Fux» <”Rosa Weber» <”Roberto Barroso» <”Luis Barroso» <”Edson Fachin» <”Alexandre de
Moraes» <”Xandão» <”Nunes Marques» <”André Mendonça» <”Barroso» <”Lewandowski»

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 58 grupos ativos mandaram mensagens, somando um conjunto de 423 mensagens
enviadas por 148 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 grupos 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 também 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
STF
Alexandre de Moraes
Ministros do STF
Tribunal
Supremo
Carmen Lucia
Suprema Corte
Rosa Weber
Ministro do STF
Supremo Tribunal Federal
Marco Aurelio
Barroso
Ministros do Supremo
Gilmar Mendes
Roberto Barroso
Nunes Marques
Edson Fachin
Andre Mendonca
Ministro do Supremo
Luiz Fux
Dias Toffoli
Ricardo Lewandowski
Xandao
Lewandowski

# Ocorrências
125
111
73
71
68
45
41
36
28
24
21
15
11
11
11
8
5
5
4
4
2
2
2
1

# Grupos
35
27
26
27
24
21
20
18
13
18
8
15
8
7
6
7
5
5
3
4
1
2
1
1

# Usuários
56
51
36
30
27
17
25
15
14
14
7
8
7
6
5
7
4
3
2
3
2
2
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
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 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 1a 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 2a Mensagem mais compartilhada

A 2a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 15 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.
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TOP 2a MENSAGEM
No total, Lularápio foi condenado por 2 juízes federais, 3 desembargadores e 5 Ministros do STJ
(em dois processos distintos, nas duas instâncias e no tribunal recursal).

Top 3a Mensagem mais compartilhada

A 3a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 12 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 1 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 19 de Setembro de 2022.
TOP 3a MENSAGEM
Junte-se à grande organização Illuminati e torne-se Rico / Poderoso / Famoso / Protegido para
atingir seus objetivos e realizar seus sonhos na vida. Pertencer à classe alta na vida tem tudo a
ver com a tomada de decisões. Nós o convidamos a se juntar à (NOVA ORDEM MUNDIAL)
hoje. Nós nos esforçamos para unir o mundo em um mundo livre de racismo e desigualdade
de gênero. Você teve a oportunidade de viver entre os nobres homens e mulheres que já são
testemunhas vivas desta organização. Você provavelmente receberá ($ 5.000.000 DÓLARES)
como seu primeiro benefício. e o mês do par de salários é (400.000 US DÓLARES). como
membro ativo desta organização. Os benefícios, como uma casa e um carro, são de longo prazo
se você permanecer na organização. Se você estiver interessado, entre em contato com nosso
mestre supremo para obter mais informações sobre como ingressar e se tornar um membro�
número do Whatsapp +553198439637

Top 4a Mensagem mais compartilhada

A 4a 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 4a MENSAGEM

Senador protocola pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/breves/senador-protocola-pedido-deimpeachment-contra-alexandre-de-moraes/?shareToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpYXQiOjE2NjM
xDs7wHRVS8-4Buh-7jCU3ZEgGb5Os Vote: concessão/Globo https://t.co/PhDkQw4CDk
Supremo eh o povo https://t.me/supremoehopovo

Top 5a Mensagem mais compartilhada

A 5a 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.
TOP 5a 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 defendelo,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
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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

Top 6a Mensagem mais compartilhada

A 6a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 6 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 6 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 17 de Setembro de 2022.
TOP 6a MENSAGEM
Quem achar o Alexandre de Moraes neste vídeo, vai ter sua conta no twitter, Facebook, Instagram e telegram silenciado. ������ https://t.me/bolsonaro2022forte

Top 7a Mensagem mais compartilhada

A 7a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 6 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 6 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.
TOP 7a MENSAGEM
� AO VIVO: A assassina Suzane Von Richtofen saindo da prisão para voltar só dia 19/11.
Lembrando que o PT do candidato LULA é a favor da saidinha dos presidiários. A Suprema
corte comunista está soltando todos os criminosos para que votem no criminoso Lula da Silva.
Não podemos esquecer que a mesma suprema corte, está impedindo que eleitores votem com
seus aparelhos telefônicos. SIGA:https://t.me/Ovetoroculto
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Top 8a Mensagem mais compartilhada

A 8a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 6 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 6 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 19 de Setembro de 2022.
TOP 8a MENSAGEM
URGENTE: Cármen Lúcia manda tirar do ar site com críticas a Bolsonaro
https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/urgente-cmen-lucia-manda-tirar-do-ar-site-comcriticas-a-bolsonaro/

�

Top 9a Mensagem mais compartilhada

A 9a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 6 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 19 de Setembro de 2022.
TOP 9a MENSAGEM
O ex ministro do STF Marco Aurélio Mello afirma que entre Lula e Bolsonaro ele vota no
presidente Bolsonaro.... Será que os ex companheiros ainda vão convidá -lo para jantares e
confraternizações?�� Canal. @OsPatriotas��

Top 10a Mensagem mais compartilhada

A 10a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 5 vezes por 4 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 16 de Setembro de 2022.
TOP 10a MENSAGEM
A breve história do maior esquema de corrupção já visto, comandado pelo ex-presidiário. Lula
NUNCA foi inocentado. Só está livre por conta da decisão esdrúxula de um tribunal aparelhado
pela esquerda.

Top 11a Mensagem mais compartilhada

A 11a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 5 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 5 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 20 de Setembro de 2022.
TOP 11a MENSAGEM

Sobram
motivos
para
ministros
do
STF
não
presidirem
esta
eleição
https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/alexandre-garcia/ministros-supremotse/?shareToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpYXQiOjE2NjM2NDMzNTAsImV4cCI6MTY2NjIzNTM
Antes que deletem! https://lulaflix.com.br/ Supremo eh o povo https://t.me/supremoehopovo

Top 12a Mensagem mais compartilhada

A 12a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 4 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.
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TOP 12a MENSAGEM
� Goiás � Lista atualizada em 04/09 às 13h Siga as redes sociais dos candidatos. Presidente Jair Bolsonaro (PL) -> 22 Gov GO - Major Vitor Hugo (PL) -> 22 Sen GO - Wilder Morais
(PL) -> 222 Dep Fed GO - Gustavo Gayer (PL) -> 2210 Dep Fed GO - Benito Franco (PL) ->
2227 Dep Fed GO - Daniel Agrobom (PL) -> 2255 Dep Fed GO - Dr. Paulo Faria (PL) -> 2232
Dep Fed GO - Paulo Trabalho (PL) -> 2290 Dep Fed GO - Fabio Sousa (PL) -> 2200 Dep Fed
GO - Genival Fagundes (PL) -> 2212 Dep Fed GO - Major Hugo Christiani (PL) -> 2201 Dep
Fed GO - Marco Sérgio Bolsoleite (PL) -> 2223 Dep Fed GO - Fabim Caminhoneiro (PTB) ->
1422 Dep Fed GO - Gabriela Rodart (PTB) -> 1414 Dep Fed GO - Jose Fagundes (PTB) ->
1455 Dep Fed GO - Marco Aurélio Miranda (PTB) -> 1400 Dep Fed GO - Valter Silva (PTB)
-> 1456 Dep Fed GO - Cap PM Tércio (PTB) -> 1499 Dep Fed GO - Missionária Keila Bieliski
(PTB) -> 1423 Dep Fed GO - Coronel Digues (PTB) -> 1478 Dep Fed GO - Elismar Fernandes
(PTB) -> 1407 Dep Fed GO - Magno Mesquita (PTB) -> 1444 Dep Fed GO - Capitão Wagão
Camargo (PRTB) -> 2822 Dep Fed GO - Nayara Barcelos (PRTB) -> 2877 Dep Fed GO Thyago Galdenes (PRTB) -> 2870 Dep Fed GO - Zaira Peres Siqueira (PRTB) -> 2821 Dep
Est GO - Ana Carla Jacob (PL) -> 22777 Dep Est GO - José Camelo Naves Júnior (PL) ->
22120 Dep Est GO - Hamilton Borges (PL) -> 22000 Dep Est GO - Eurípedes Cavalcante (PL)
-> 22200 Dep Est GO - Juarez Carneiro (PL) -> 22581 Dep Est GO - Nelson Rebelato (PL) ->
22622 Dep Est GO - Paulo Cezar Martins (PL) -> 22601 Dep Est GO - Reginaldo Pacheco (PL)
-> 22222 Dep Est GO - Rafael Borges Bueno (PL) -> 22122 Dep Est GO - Sargenta Fabiana
Dias (PL) -> 22345 Dep Est GO - Silveira Alves de Moura (PL) -> 22010 Dep Est GO - Renata
Mendonça (PL) -> 22789 Dep Est GO - Tulio Isac (PL) -> 22100 Dep Est GO - Major Araújo
(PL) -> 22190 Dep Est GO - Willian Veloso (PL) -> 22002 Dep Est GO - Claúdio Meirelles
(PL) -> 22690 Dep Est GO - Delegado Eduardo Prado (PL) -> 22123 Dep Est GO - Douglas
Martinho (PL) -> 22133 Dep Est GO - Fred Rodrigues (DC) -> 27100

Top 13a Mensagem mais compartilhada

A 13a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 4 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.
TOP 13a MENSAGEM
� Rondônia � Lista atualizada em 02/09 às 17h Siga as redes sociais dos candidatos. Presidente
- Jair Bolsonaro (PL) -> 22 Gov RO - Marcos Rogério (PL) -> 22 Sen RO - Jaime Bagattoli
(PL) -> 222 Dep Fed RO - Coronel Chrisóstomo (PL) -> 2210 Dep Fed RO - Karla Nocrato
Loiola Vaiciunas (PL) -> 2240 Dep Fed RO - Joaquim Teixeira (PL) -> 2220 Dep Fed RO - Luiz
Cláudio (PL) -> 2222 Dep Fed RO - Silvia Cristina (PL) -> 2200 Dep Fed RO - Sofia Andrade
(PL) -> 2233 Dep Fed RO - Tenente Costinha da Aspometron (PL) -> 2202 Dep Fed RO Sargento Jean César (PTB) -> 1400 Dep Fed RO - Dr. Marcelo Barbisan (PRB) -> 1055 Dep
Fed RO - João Paulo Pichek (PRB) -> 1088 Dep Fed RO - Lindomar Garçon (PRB) -> 1010
Dep Fed RO - Luana Lemos (PRB) -> 1077 Dep Fed RO - Missionária Mônica (PRB) -> 1023
Dep Fed RO - Lucas Follador (PSC) -> 2020 Dep Fed RO - Padovani da Agricultura (PSC) ->
2022 Dep Fed RO - Pastor Pocidônio (PSC) -> 2033 Dep Fed RO - Isaque Zigue (PSC) ->
2044 Dep Est RO - Affonso Cândido (PL) -> 22123 Dep Est RO - Coronel Alexandre (PL) ->
22190 Dep Est RO - Ribamar Araújo (PL) -> 22600 Dep Est RO - Marco Aurélio Blaz Vasques
(PL) -> 22022 Dep Est RO - Eliane Barros (PL) -> 22122 Dep Est RO - Ezequiel da Paulista
(PL) -> 22456 Dep Est RO - Jean Mendonça (PL) -> 22222 Dep Est RO - Junior Coroquer
(PL) -> 22333 Dep Est RO - Dra. Linda Cruz (PL) -> 22700 Dep Est RO - Samuel Barbosa
Cavalcante (PL) -> 22429 Dep Est RO - Sargento Eyder Brasil (PL) -> 22000 Dep Est RO Tiago Viola (PL) -> 22777 Dep Est RO - Zezinho Saraiva (PL) -> 22007 Dep Est RO - Aleks
Palitot (PTB) -> 14222 Dep Est RO - Matheus da Rondônia (PTB) -> 14789 Dep Est RO -
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Marcelo Pederiva (PTB) -> 14322 Dep Est RO - Jair Natal dornelas (PTB) -> 14321 Dep Est
RO - Anderson Eletricista (PTB) -> 14444 * Não há candidatos conservadores em Rondônia.
Tive que selecionar os menos piores. Aliás, são 8 vagas para federal.

Top 14a Mensagem mais compartilhada

A 14a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 4 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 17 de Setembro de 2022.
TOP 14a MENSAGEM
�O sistema comunista (quociente eleitoral) foi feito para perpetuação no poder e concluir a ditadura comunista. �Dos 513 deputados federais, o povo elegeu apenas 27. � Lembre-se, o sistema
operacional das atuais urnas eletrônicas, smartmatic são inauditáveis. �O sistema foi feito pelos
comunistas, para NUNCA ser vencido. �Isso significa que sempre o presidente da câmara dos
deputados federais e senadores, irão representar o sistema comunista (maioria). � Sistema educacional gramcismo, constituição federal comunista, ditadura dos atuais ministros do supremo
tribunal federal, governadores, prefeitos e aparelhamento do estado pelos comunistas, não permitem oposição. �Só através de manifestações PERMANENTES nas instituições até a conquista
das mudanças. � Existem brasileiros despertos e corajosos para essa finalidade � E conhecereis a
verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32 Se inscreva em nosso Canal e compartilhe a nossa
RED PILL. Canal @A_TOCA_DO_COELHO @MATRIX_A_TOCA_DO_COELHO

Top 15a Mensagem mais compartilhada

A 15a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 4 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.
TOP 15a MENSAGEM
[15/9 15:42] Pedro Paulo: ÚLTIMO MINUTO: Maioria do STF vota para manter suspenso
piso da enfermagem � https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/ultimo-minuto-maioria-do-stfvota-para-manter-suspenso-piso-da-enfermagem/ [15/9 15:42] Pedro Paulo: Atenção enfermeiros de todo o Brasil,vejam os ministros do STF indicados pelo PT , votaram contra o aumento
da categoria. Deem o troco nas eleições

Top 16a Mensagem mais compartilhada

A 16a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 4 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 22 de Setembro de 2022.
TOP 16a MENSAGEM
O cidadão Wellington Iago, de Roraima do Norte Patriota @nortepatriota , pede a prisão em flagrante de alguns ministros do STF, dentre os quais figuram o Ministro Alexandre de Moraes por crimes contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático
de direito. A voz do povo começa a tomar coragem em prol da nossa soberania e liberdade contra o abuso de autoridade. Segue o protocolo e a manifestação no dia de hoje
quinta-feira, 22 de setembro de 2022. Compartilhe! #PrisãoEmFlagrante #AbusoDeAutoridade #MinistrosDoSTF #AlexandreDeMoraes #NortePatriota #TenBarrosMoreira #301CPP
https://www.instagram.com/reel/Ci0mLgSDDcz/?igshid=NGIzOGRhOTI=
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Top 17a Mensagem mais compartilhada

A 17a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 4 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 22 de Setembro de 2022.
TOP 17a MENSAGEM
*PARABÉNS JUIZA DANIELE MOURA!* *Toffoli* afirmou que o próximo presidente terá
que respeitar a Constituição! Gostaria de aplaudir de pé a *Juíza Daniele Moura*. Peço a
Deus que coloque anjos lhe guardando e a seus familiares. Veja o que ela postou. *Essa
é a resposta da Juíza Daniele Moura, da EMERJ, ao Ministro Toffoli:*���� *Não Toffoli*, é
você e seus colegas do STF que constituem a maior ameaça à nossa democracia. *Foi você*
quem votou pela libertação de José Dirceu, já condenado em 2a instância, contrariando a lei
e a jurisprudência emanada pelo próprio pleno do STF. *Foi seu colega Lewandowsky* quem
atropelou a Constituição e manteve os direitos políticos de Dilma Roussef no final do processo
de impeachment. *Foi seu colega Lewandowsky* quem fez de tudo para dar ao presidiário Lula
a oportunidade de conceder uma entrevista à mídia em pleno processo de campanha eleitoral,
interferindo diretamente no processo. *Foram seus colegas da 2a turma* que tentaram de todas
as formas revisar a jurisprudência da execução da pena a partir da 2a instância, tão somente
para proteger criminosos poderosos. *Foram seus colegas* que decidiram não implantar o voto
impresso, em decisão que contraria uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e devidamente
sancionada. *Seu colega Gilmar Mendes* se transformou na persona mais detestada do país,
após ter se transformado em uma espécie de libertador geral da nação. *Foram vocês* que ao
invés de reforçarem o papel legítimo de corte constitucional do STF, o transformaram em uma
leniente vara penal vip para ricos e poderosos. *Você e seus colegas* frequentemente atuam
como legisladores, assumindo ilegalmente uma função que segundo a Constituição é exclusiva
do poder legislativo. *Vocês atuam* não como magistrados, mas como uma bancada legislativa
a serviço daqueles que os indicaram para tão alto posto, subvertendo por completo a função
e a essência legítima desta corte. *Vocês se constituem* em um grave problema. A nova
legislatura terá que, dentro do processo legislativo constitucional existente, encontrar formas
legais e legítimas para reformar profundamente esta corte, suas funções e mesmo a totalidade
dos seus membros. *Vocês é que são* a ameaça à democracia que precisa ser anulada pelas
instituições democráticas do estado brasileiro. *O povo de BEM do Brasil, faz deste texto, suas
palavras, Excia.��* Por favor, quem concordar, repasse para todos tomarem conhecimento

Top 18a Mensagem mais compartilhada

A 18a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 4 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 19 de Setembro de 2022.
TOP 18a MENSAGEM
——————–��MOURÃO��——————- �e os 4 anos de apoio total à� �� BOLSONARO ��
Porquê Bolsonaro ofereceu o Senado do RS à alguém que falava em detrimento dos seus filhos e
sua base de apoio, como o filósofo Olavo de Carvalho, e por duas vezes ao menos já aludiu ser um
inimigo que quer a sua cadeira? Filho de pai militar amazonense, nascido no RS, e habitante do
RJ, o General já posto na Reserva Hamilton Martins Mourão ganhou notoriedade em 2015, nas
crises políticas do mandato da presidente Dilma Rousseff, quando foi transferido do Comando
Militar do Sul (CMS) para a Secretaria de Economia e Finanças, no Distrito Federal. ELEIÇÕES
2018: Bolsonaro considerou cinco opções para ser seu Vice, antes de decidir, e chegou a anunciar
o nome do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança, mas, horas antes da oficialização,
mudou de ideia e escolheu o general Hamilton Mourão. https://veja.abril.com.br/politica/porque-mourao-nao-entrou-nos-planos-de-bolsonaro-para-a-reeleicao/ Às 6h da manhã do dia 5 de
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agosto de 2018, o então candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, ligou para o general da reserva Hamilton Martins Mourão oferecendo a vaga de candidato à vice-presidência.
Mourão já estava filiado ao partido PRTB, e aparentemente tinha ambições de ser presidente.
A campanha foi feita sem estresse aparente entre os dois. Empossados, tudo começou a mudar rapidamente. Em 22 de janeiro de 2019, o presidente desentendeu-se com a imprensa e
foi às redes sociais alfinetar. 32 minutos após, o vice-presidente fez questão de agradecer o
empenho dos profissionais que diariamente o encontram no Palácio do Planalto, em Brasília.
Na época, a postagem do VP foi estranhada, e interpretada como clara forma de Mourão se
distanciar e contrariar a conduta de Bolsonaro. JEITO DE MOURÃO: Enquanto Bolsonaro
falava cada vez menos à mídia tendenciosa, tornando-se cada vez mais cuidadoso com suas
declarações, Mourão apresentou-se aberto e bonachão com os mesmos jornalistas e gostava de
conceder entrevistas e emitir opinião sobre qualquer assunto — em diversas vezes contrariando
ao presidente. Promoção Antônio Mourão Filho, de assessor de agronegócio, triplicou o salário,
virando assessor do presidente do Banco do Brasil e ganhando mais do que o próprio vicepresidente, assim que o pai assumiu a posição. Mourão disse que seu filho foi escolhido por mérito. [https://www.youtube.com/watch?v=69JJbl3RBss] AFASTAMENTO: Com as diferenças
crescentes, logo Bolsonaro afastou Mourão do processo de tomada de decisões, especialmente
depois do Vice se reunir com alguns desafetos do presidente, como o ministro Luís Roberto
Barroso, e no auge do conflito com o TSE, o que iniciou o clima hostil e de distância entre
Mourão e Bolsonaro, que se manteve até a reunião de 2021. BRIGAS COM OS FILHOS DE
BOLSONARO: Em fevereiro de 2019, o 02 de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, já não escondia as
críticas ao vice escolhido pelo pai. Carlos seguia um roteiro já percorrido pelo cientista político
e filósofo Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo. BRIGAS COM OLAVO DE CARVALHO:
Pedido de impeachment Já em abril de 2019, Mourão foi alvo de um pedido de impeachment
do deputado federal Marco Feliciano, que acusou de conduta indecorosa, desonrosa e indigna e
de conspirar para conseguir o cargo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, arquivou o pedido. Entre os motivos que levaram Marco a apresentar
a denúncia, está uma postagem crítica realizada pela jornalista Rachel Sheherazade e endossada
pelo Mourão. Na publicação, curtida por Mourão, Raquel indica que o vice-presidente é a melhor
opção para administrar o Brasil.[40] Ciro Gomes falou, em entrevista, que Mourão ’tá de olho
na cadeira do Bolsonaro. [https://www.youtube.com/watch?v=pEOyxZvCeG8] Continua.....�

Top 19a Mensagem mais compartilhada

A 19a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 4 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 4 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 19 de Setembro de 2022.
TOP 19a MENSAGEM
Cármen Lúcia manda remover, em 24 horas, site que associa Bolsonaro ao nazismo |
CNN Brasil https://www.cnnbrasil.com.br/politica/carmen-lucia-manda-remover-em-24-horassite-que-associa-bolsonaro-ao-nazismo/

Top 20a Mensagem mais compartilhada

A 20a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 17 de Setembro de 2022.
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TOP 20a MENSAGEM
https://youtu.be/tbJT3WwmKA0 *Comentário de Alexandre Garcia, sobre as respectivas posses
para presidente do STF de FUX e Rosa Weber. No discurso deixam bem claro o cumprimento à
constituição. Mas logo depois fazem exatamente o Contrário. É muito Cinismo.* *Lembrando
que a última constituição em livro foi dada por Rosa Weber ao presidente BOLSONARO em sua
posse.* *Encabeçado pelo DITADOR Alexandre de Moraes, a composição atual dos Ministros
do STF são Vingadores, Inconstitucionais, Antidemocráticos e Comunistas.*

Top 21a Mensagem mais compartilhada

A 21a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 1 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 17 de Setembro de 2022.
TOP 21a MENSAGEM
� �������� �Í��� ��������� ���������� ���� �������� �������� �� ������ O Padre Paulo Ricardo está há cinco meses
sendo monitorado no Telegram por ordem do magnânimo Alexandre de Moraes. O canal do
padre no Telegram é um dos 50 maiores no Brasil O canal do líder católico conservador é o 43°
em números de usuários. A alegação das medidas de restrição é conter a propagação das ����
���� . A ��������� emitiu uma nota de apoio ao padre, que há quase seis meses tem enfrentado
essa batalha: “� ��������� ��������� ��� ����� � ����� ���������� �� �����ú�� ��� ������������� �� ��������, �� �������� �� �����
����� ������� ��� ��� �� �í��� ���������, ��� �ã� ������� ������ ��� ���� �����ú��� �������� ���� ������”. E concluiu dizendo:
������-�� ��� � ��� ������ ���� �����ã� ��� ������� � ������ ������á���� �� �������, � ��� é ���������� �����á��� à ������������
�������������� �� ������ã� �� ����� ��� �����”.

Top 22a Mensagem mais compartilhada

A 22a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 2 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 17 de Setembro de 2022.
TOP 22a MENSAGEM
� *ATENÇÃO*� A justiça norte-americana obrigou um fabricante de falsas vacinas a abrir os
estudos que ela queria esconder por 75 anos. Agora, a suprema corte dos EUA bateu o martelo
em última instância: *as “vacinas” covid19 NÃO SÃO VACINAS!* *E confirmou que os danos
causados pelas terapias do gene covid19 RNAm são irreparáveis.* Está aberto o caminho para
as responsabilizações. Se você tiver tido algum efeito adverso, ou algum parente ou conhecido
sequelado ou morto pelas injeções experimentais vá mapeando o nome e o CPF de quem mandou
ou obrigou a inoculação. https://bestnewshere.com/supreme-court-confirms-that-the-damagecaused-by-covid-mrna-gene-therapies-is-irreparable/ https://bestnewshere.com/supreme-courtconfirms-that-the-damage-caused-by-covid-mrna-gene-therapies-is-irreparable/

Top 23a Mensagem mais compartilhada

A 23a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 2 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 17 de Setembro de 2022.
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TOP 23a MENSAGEM
O JORNALISTA QUE ESTÁ PROIBIDO DE FAZER A SUA CAMPANHA EM SÃO PAULO
ESTÁ PRESO POR ORDEM DO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, ENFRENTOU UM
GRUPO DE PETISTAS EM UM SHOPPING DE BRASÍLIA.

Top 24a Mensagem mais compartilhada

A 24a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 17 de Setembro de 2022.
TOP 24a MENSAGEM
Ministros do Supremo deveriam viver as consequências das suas decisões. Se eles estão banindo
o porte de armas, deveriam imediatamente perder o acesso à segurança armada.

Top 25a Mensagem mais compartilhada

A 25a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos. Ela apareceu pela
primeira vez nos dados em 16 de Setembro de 2022.
TOP 25a MENSAGEM
STF X PGR: batalha jurídica interfere nas eleições https://www.youtube.com/watch?v=C69tS7r_jlA
https://youtu.be/C69tS7r_jlA Pelo canal Gazeta do Povo: Enquanto o Tribunal Superior
Eleitoral proíbe a utilização das imagens do Bicentenário da Independência na campanha do
presidente Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal segue contrariando a Procuradoria-Geral
da República no inquérito que investiga empresários acusados de articular um golpe. Mais do
que a falta de embasamento jurídico, as decisões se revelam verdadeiras ameaças à democracia.
Também foi feita uma análise geral de todas mensagens enviadas. Embora seja difícil verificar 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 políticos 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
youtube.com
t.me
terrabrasilnoticias.com
gazetadopovo.com.br
bestnewshere.com
twitter.com
pleno.news
cnnbrasil.com.br
lulaflix.com.br
abril.com.br
exame.com
opovo.com.br
fogocruzadodf.com.br
uol.com.br
whatsapp.com
revistaoeste.com
conexaopolitica.com.br
globo.com
politicaonlinebrasil.com
instagram.com

# Total
68
31
19
16
10
10
8
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4

# Distintas
26
9
9
3
2
2
4
2
2
3
2
1
5
2
3
2
5
2
2
1

# Usuários
10
10
6
5
4
4
4
2
2
3
1
1
1
2
3
2
2
2
1
1

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.

#Mensagens
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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
14 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 8 grupos.
<https://t.me/supremoehopovo>
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Top 2a URL mais compartilhada

A 2a URL mais compartilhada foi enviada um total de
9 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 8 grupos.
<https://www.gazetadopovo.com.br/republica/breves/senador-protocola-pedido-de-impeachment-contra-al
?shareToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpYXQiOjE2NjM4MTQ2NDAsImV4cCI6MTY2NjQwNjY0MH0.
WS27fJXiTG0XS-xDs7wHRVS8-4Buh-7jCU3ZEgGb5Os>

Top 3a URL mais compartilhada

A 3a URL mais compartilhada foi enviada um total de
9 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 8 grupos.
<https://twitter.com/Jose_Carlos_Car/status/1572350557280677889?t=
v6ZQEwlJKgXGkdaePD1o8w&s=19>

Top 4a URL mais compartilhada

A 4a URL mais compartilhada foi enviada um total de
8 vezes por 3 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
7 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 4 grupos.
<https://bestnewshere.com/supreme-court-confirms-that-the-damage-caused-by-covid-mrna-gene-therapie
>

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 compartilhados no Telegram para entender a relação entre as duas redes. A seguir listamos os 5 top videos
de Youtube.

Top 1a Youtube video mais compartilhado

O 1o video de Youtube mais compartilhado
foi enviada um total de 4 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=69JJbl3RBss>

Top 2a Youtube video mais compartilhado

O 2o video de Youtube mais compartilhado foi enviada um total de 4 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=pEOyxZvCeG8>

Top 3a Youtube video mais compartilhado

O 3o video de Youtube mais compartilhado foi enviada um total de 4 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=DSNGBRHlFtw&feature=youtu.be>

Top 4a Youtube video mais compartilhado

O 4o video de Youtube mais compartilhado foi enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=tbJT3WwmKA0&feature=youtu.be>

Top 5a Youtube video mais compartilhado

O 5o video de Youtube mais compartilhado foi enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos e apareceu em 3 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=C69tS7r_jlA>
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Imagens
Aqui, exploramos as imagens de maior circulação na rede do Telegram que foram enviadas seguindo o tema buscado durante o período analisado. Além da imagem propriamente dita, também temos os números de compartilhamentos correspondentes a cada uma.
Observe que essas imagens foram filtradas pois foram enviadas junto de algum termo pesquisado

Top 1a Imagem mais compartilhada

A 1a 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

Figura 8: 1a imagem mais 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-deimpeachment-contra-alexandre-de-moraes/?shareToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpYXQiO
xDs7wHRVS8-4Buh-7jCU3ZEgGb5Os Vote: concessão/Globo https://t.co/PhDkQw4CDk
Supremo eh o povo https://t.me/supremoehopovo”

Top 2a Imagem mais compartilhada

A 2a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 6 vezes por 4 usuários distintos em
6 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 9: 2a imagem mais 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:
• “ Algumas decisões de ministros do STF têm criado zonas francas do crime , diz sargento
da PM.”
• “ Algumas decisões de ministros do STF têm engessado a polícia , afirma sargento da PM.”
• “Jornal da Cidade Online (Youtube) Algumas decisões de ministros do STF têm engessado a polícia , afirma sargento da PM Entrevista com deputado federal Sargento Gurgel (PL-RJ) Precisamos da ajuda do nosso leitor! Agora você pode assinar o Jornal da
Cidade Online através de boleto bancário, cartão de crédito ou PIX. Apoie pelo Pix:
pix@jornaldacidadeonline.com.br Por apenas R$ 9,99 mensais, você não terá nenhuma
publicidade durante a sua navegação e terá acesso a todo o conteúdo da Revista A Verdade. É simples. É fácil. É rápido... Só depende de você! Faça agora a sua assinatura:
https://assinante.jornaldacidadeonline.com.br/ Você também pode se tornar membro da
TV JCO, e ter acesso a conteúdos exclusivos, por apenas R$ 6,99/mês”

Top 3a Imagem mais compartilhada

A 3a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 5 vezes por 3 usuários distintos em
5 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 17 de
Setembro de 2022 e 22 de Setembro de 2022

Figura 10: 3a imagem mais compartilhada.
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Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “ *ATENÇÃO* A justiça norte-americana obrigou um fabricante de falsas vacinas a abrir
os estudos que ela queria esconder por 75 anos. Agora, a suprema corte dos EUA bateu o
martelo em última instância: *as “vacinas” covid19 NÃO SÃO VACINAS!* *E confirmou que os
danos causados pelas terapias do gene covid19 RNAm são irreparáveis.* Está aberto o caminho para as responsabilizações. Se você tiver tido algum efeito adverso, ou algum parente
ou conhecido sequelado ou morto pelas injeções experimentais vá mapeando o nome e
o CPF de quem mandou ou obrigou a inoculação. https://bestnewshere.com/supremecourt-confirms-that-the-damage-caused-by-covid-mrna-gene-therapies-is-irreparable/
https://bestnewshere.com/supreme-court-confirms-that-the-damage-caused-by-covidmrna-gene-therapies-is-irreparable/”
• “Agora, a suprema corte dos EUA bateu o martelo em última instância: as “vacinas” covid19 NÃO SÃO VACINAS! E confirmou que os danos causados pelas terapias do
gene covid19 RNAm são irreparáveis. Está aberto o caminho para as responsabilizações. https://bestnewshere.com/supreme-court-confirms-that-the-damage-caused-bycovid-mrna-gene-therapies-is-irreparable/?s=08”
• “ ATENÇÃO A justiça norte-americana obrigou um fabricante de falsas vacinas a abrir
os estudos que ela queria esconder por 75 anos... (Pfizer) Agora, a suprema corte dos EUA
bateu o martelo em última instância: as “vacinas” covid19 NÃO SÃO VACINAS. E confirmou
que os DANOS causados pelas terapias do gene covid19 RNAm são IRREPARÁVEIS. Está
aberto o caminho para as responsabilizações.
Se você tiver tido algum efeito adverso,
ou algum parente ou conhecido sequelado ou morto pelas injeções experimentais VÁ
MAPEANDO o NOME e o CPF DE QUEM MANDOU OU OBRIGOU A INOCULAÇÃO. COMPARTILHA
https://bestnewshere.com/supreme-court-confirms-that-the-damage-caused-bycovid-mrna-gene-therapies-is-irreparable/
https://bestnewshere.com/supreme-courtconfirms-that-the-damage-caused-by-covid-mrna-gene-therapies-is-irreparable/”

Top 4a Imagem mais compartilhada

A 4a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 5 vezes por 2 usuários distintos em
3 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 11: 4a imagem mais 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:
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• “Rosa Weber diz que voto digital é confiável e acelera apuração. JUNTE-SE A NÓS TAMBÉM
E MANTENHA-SE INFORMADO
Clique no link:
►Canal @direitainteligenteoficial”
• “Rosa Weber diz que voto digital é confiável e acelera apuração.”

Top 5a Imagem mais compartilhada

A 5a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 5 vezes por 1 usuários distintos em
5 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 20 de
Setembro de 2022 e 20 de Setembro de 2022

Figura 12: 5a imagem mais 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:

• “Sobram motivos para ministros do STF não presidirem esta eleição
https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/alexandre-garcia/ministros-supremotse/?shareToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpYXQiOjE2NjM2NDMzNTAsImV4cCI6MTY2NjIzNTM
Antes
que
deletem!
https://lulaflix.com.br/
Supremo
eh
o
povo
https://t.me/supremoehopovo”

Top 6a Imagem mais compartilhada

A 6a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 4 vezes por 2 usuários distintos em
4 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 17 de
Setembro de 2022 e 17 de Setembro de 2022
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Figura 13: 6a imagem mais 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 nova interferência, ministros do STF votam pela suspensão do decreto de armas de
Bolsonaro.”

Top 7a Imagem mais compartilhada

A 7a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 4 vezes por 3 usuários distintos em
4 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 14: 7a imagem mais 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:
• “Para Cármen Lúcia, “genocida” é direito de crítica.”
• “Para Cármen Lúcia, “genocida”
https://youtu.be/H62p8FZODSk 13:44”

é

direito

de

crítica

—

Alexandre

Garcia

22

Top 8a Imagem mais compartilhada

A 8a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 4 vezes por 2 usuários distintos em
4 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 19 de
Setembro de 2022 e 19 de Setembro de 2022

Figura 15: 8a imagem mais 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:
• “URGENTE: Cármen Lúcia manda tirar do ar site com críticas a Bolsonaro
https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/urgente-cmen-lucia-manda-tirar-do-ar-sitecom-criticas-a-bolsonaro/”

Top 9a Imagem mais compartilhada

A 9a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 4 vezes por 1 usuários distintos em
3 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 19 de
Setembro de 2022 e 19 de Setembro de 2022

Figura 16: 9a imagem mais 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:
• “——————– MOURÃO ——————- e os 4 anos de apoio total à
BOLSONARO
Porquê Bolsonaro ofereceu o Senado do RS à alguém que falava em detrimento dos seus
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filhos e sua base de apoio, como o filósofo Olavo de Carvalho, e por duas vezes ao menos já
aludiu ser um inimigo que quer a sua cadeira? Filho de pai militar amazonense, nascido no
RS, e habitante do RJ, o General já posto na Reserva Hamilton Martins Mourão ganhou notoriedade em 2015, nas crises políticas do mandato da presidente Dilma Rousseff, quando
foi transferido do Comando Militar do Sul (CMS) para a Secretaria de Economia e Finanças, no Distrito Federal. ELEIÇÕES 2018: Bolsonaro considerou cinco opções para ser seu
Vice, antes de decidir, e chegou a anunciar o nome do deputado Luiz Philippe de Orleans
e Bragança, mas, horas antes da oficialização, mudou de ideia e escolheu o general Hamilton Mourão. https://veja.abril.com.br/politica/por-que-mourao-nao-entrou-nos-planosde-bolsonaro-para-a-reeleicao/ Às 6h da manhã do dia 5 de agosto de 2018, o então candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, ligou para o general da reserva Hamilton
Martins Mourão oferecendo a vaga de candidato à vice-presidência. Mourão já estava filiado ao partido PRTB, e aparentemente tinha ambições de ser presidente. A campanha
foi feita sem estresse aparente entre os dois. Empossados, tudo começou a mudar rapidamente. Em 22 de janeiro de 2019, o presidente desentendeu-se com a imprensa e foi às
redes sociais alfinetar. 32 minutos após, o vice-presidente fez questão de agradecer o empenho dos profissionais que diariamente o encontram no Palácio do Planalto, em Brasília.
Na época, a postagem do VP foi estranhada, e interpretada como clara forma de Mourão
se distanciar e contrariar a conduta de Bolsonaro. JEITO DE MOURÃO: Enquanto Bolsonaro
falava cada vez menos à mídia tendenciosa, tornando-se cada vez mais cuidadoso com
suas declarações, Mourão apresentou-se aberto e bonachão com os mesmos jornalistas e
gostava de conceder entrevistas e emitir opinião sobre qualquer assunto — em diversas
vezes contrariando ao presidente. Promoção Antônio Mourão Filho, de assessor de agronegócio, triplicou o salário, virando assessor do presidente do Banco do Brasil e ganhando
mais do que o próprio vice-presidente, assim que o pai assumiu a posição. Mourão disse
que seu filho foi escolhido por mérito. [https://www.youtube.com/watch?v=69JJbl3RBss]
AFASTAMENTO: Com as diferenças crescentes, logo Bolsonaro afastou Mourão do processo
de tomada de decisões, especialmente depois do Vice se reunir com alguns desafetos do
presidente, como o ministro Luís Roberto Barroso, e no auge do conflito com o TSE, o
que iniciou o clima hostil e de distância entre Mourão e Bolsonaro, que se manteve até
a reunião de 2021. BRIGAS COM OS FILHOS DE BOLSONARO: Em fevereiro de 2019, o 02 de
Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, já não escondia as críticas ao vice escolhido pelo pai. Carlos
seguia um roteiro já percorrido pelo cientista político e filósofo Olavo de Carvalho, guru do
bolsonarismo. BRIGAS COM OLAVO DE CARVALHO: Pedido de impeachment Já em abril de
2019, Mourão foi alvo de um pedido de impeachment do deputado federal Marco Feliciano,
que acusou de conduta indecorosa, desonrosa e indigna e de conspirar para conseguir o
cargo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia,
arquivou o pedido. Entre os motivos que levaram Marco a apresentar a denúncia, está uma
postagem crítica realizada pela jornalista Rachel Sheherazade e endossada pelo Mourão.
Na publicação, curtida por Mourão, Raquel indica que o vice-presidente é a melhor opção
para administrar o Brasil.[40] Ciro Gomes falou, em entrevista, que Mourão ’tá de olho na
cadeira do Bolsonaro. [https://www.youtube.com/watch?v=pEOyxZvCeG8] Continua..... ”

Top 10a Imagem mais compartilhada

A 10a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 4 vezes por 1 usuários distintos
em 3 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 17: 10a imagem mais 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 VIVO IMPEACHMENT DE MINISTRO DO STF!!
https://youtu.be/DSNGBRHlFtw”

REUNIÃO ES PR3SSAS!!

Top 11a Imagem mais compartilhada

A 11a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos
em 3 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 17 de
Setembro de 2022 e 17 de Setembro de 2022

Figura 18: 11a imagem mais 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:
• “https://youtu.be/tbJT3WwmKA0 *Comentário de Alexandre Garcia, sobre as respectivas
posses para presidente do STF de FUX e Rosa Weber. No discurso deixam bem claro o
cumprimento à constituição. Mas logo depois fazem exatamente o Contrário. É muito
Cinismo.* *Lembrando que a última constituição em livro foi dada por Rosa Weber ao presidente BOLSONARO em sua posse.* *Encabeçado pelo DITADOR Alexandre de Moraes, a
composição atual dos Ministros do STF são Vingadores, Inconstitucionais, Antidemocráticos e Comunistas.*”
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Top 12a Imagem mais compartilhada

A 12a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos
em 1 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 17 de
Setembro de 2022 e 18 de Setembro de 2022

Figura 19: 12a imagem mais 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:
• “

Í

O Padre Paulo Ricardo está há cinco meses sendo monitorado no Telegram por
ordem do magnânimo Alexandre de Moraes. O canal do padre no Telegram é um dos 50
maiores no Brasil O canal do líder católico conservador é o 43° em números de usuários. A
alegação das medidas de restrição é conter a propagação das
.A
emitiu uma nota de apoio ao padre, que há quase seis meses tem enfrentado essa batalha: “
ú
í

,

,
ã

ú

”. E concluiu dizendo:
ã

á

á

à

,

é
ã

”.”

Top 13a Imagem mais compartilhada
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A 13a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos
em 3 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 imagem mais 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:
• “André Mendonça, kassio Nunes, ação, vcs tem poder tbm.”

Top 14a Imagem mais compartilhada

A 14a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos
em 3 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 15 de
Setembro de 2022 e 15 de Setembro de 2022
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Figura 21: 14a imagem mais 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:
• “[15/9 15:42] Pedro Paulo: ÚLTIMO MINUTO: Maioria do STF vota para manter suspenso piso
da enfermagem https://terrabrasilnoticias.com/2022/09/ultimo-minuto-maioria-do-stfvota-para-manter-suspenso-piso-da-enfermagem/ [15/9 15:42] Pedro Paulo: Atenção enfermeiros de todo o Brasil,vejam os ministros do STF indicados pelo PT , votaram contra o
aumento da categoria. Deem o troco nas eleições”

Top 15a Imagem mais compartilhada

A 15a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos
em 3 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 15 de
Setembro de 2022 e 15 de Setembro de 2022

Figura 22: 15a imagem mais compartilhada.
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Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
Telegram. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “ Brasil, temos acompanhado os abusos praticados pelo STF em nosso país, especialmente pelo Ministro Alexandre de Moraes. Temos visto a ditadura imposta por este senhor e o desrespeito aos limites constitucionais quanto à sua competência. Chega de
nos curvarmos diante das atrocidades praticadas por ele, é hora de acabar com a impunidade por seus atos ilegais. Precisamos demonstrar a posição e força do nosso povo.
Vamos lutar pelo IMPEACHMENT de Alexandre de Moraes e mostrar que supremo é o
POVO! Assine e compartilhe muito essa petição! Precisamos do seu apoio!
https://peticaopublica.me/impeachment-alexandre-de-moraes-2021/ mais de 10 milhões
já”

Top 16a Imagem mais compartilhada

A 16a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 3 vezes por 2 usuários distintos
em 3 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 19 de
Setembro de 2022 e 19 de Setembro de 2022

Figura 23: 16a imagem mais 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:
• “Edson Fachin suspende trechos que facilitava a posse de armas no Brasil
https://www.newsatual.com/fachin-suspende-decreto-do-presidente-bolsonaro/”

Top 17a Imagem mais compartilhada

A 17a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos
em 3 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 24: 17a imagem mais 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:
• “......continua
Mais uma vez, o vice-presidente Hamilton Mourão deu declarações
contrárias ao presidente Jair Bolsonaro. Na manhã desta segunda-feira (14), o vice saiu
em defesa do presidente da Petrobras, o general Silva e Luna, e afirmou ser contra a
intervenção na política de preços da estatal. Mourão contraria Bolsonaro e diz que
decisão do STF sobre emendas de relator foi oportuna Mourão classificou a medida
tomada pela ministra Rosa Weber –e seguida por outros seis integrantes do Supremo–
de oportuna. https://esportes.yahoo.com/noticias/mour%C3%A3o-contraria-bolsonaroe-diz-183700582.html Pena que Bolsonaro não ouve o vice. A escolha do vice meu
na última [eleição, 2018] foi muito em cima da hora. (...) Depois se viu que muitos
parlamentares depois de ganharem as eleições com o nosso nome transformaram-se
em verdadeiros inimigos nossos, né. (...) Então a gente não quer sofrer desse mal por
ocasião das eleições do ano que vem[. (...)] O vice poderia ser do estado de MG, ou
do Nordeste, ou uma mulher, ou um perfil mais agregador pelo Brasil... (...) No meu [a
escolha do vice Mourão] foi feita meio à toque de caixa. (...) Por vez aí atrapalha um
pouco a gente, mas o vice é igual cunhado, né. Você casa e tem que atuar o cunhado
do teu lado. Você não pode mandar o cunhado embora. https://youtu.be/oohANmBD17A
Tudo indica que ele [Bolsonaro] não me quer para vice [em 2022], mas também eu
não vou morrer por causa disso. https://youtu.be/Tzuc9UGXaEs Nós devemos ter um
vice que demonstra à população que não é um vice pra ajudar a ganhar eleição, é pra
ajudar a governar o Brasil. Que ganhar eleição, vamos assim dizer, é bem mais fácil, ou
menos difícil, que governar. (...) É eu tenho que ter um vice que não tenha ambições
de assumir a minha cadeira! ...ao longo de um mandato. https://youtu.be/rkNa-ZM0eKI
*#SENADO111 VALE À PENA...* Mas tem candidato que é 100! 100 *feitos pró-Bolsonaro*
(passou 4 anos indo diametralmente aposto à Bolsonaro). 100 noção do que é *conservadorismo* (mas entende mto de China, aborto...). 100 *amor à Liberdade* (quer
vacina até em crianças de 5 a 11 anos, passaporte nazi sanitário ...). 100 moral. 100
vergonha. _* Não podemos ter subcategorias em Porto Alegre. Nós não vivemos em
um país ditatorial. Não posso aceitar, de jeito nenhum, que se aprove algo coercitivo
ou obrigatório em relação à vacina para as pessoas. Sou a favor da vacina para quem
quiser se vacinar *_ *- 111* (https://www.matinaljornalismo.com.br/matinal/reportagemmatinal/passaporte-vacinal-covid-porto-alegre/) _ Também estou angustiado, quero ser
vacinado _ - 100 (https://exame.com/brasil/mourao-tambem-estou-angustiado-queroser-vacinado-mas-vamos-aguardar/) Vacinação é uma questão coletiva e não individual
- 100 (https://exame.com/brasil/vacina-e-uma-questao-coletiva-nao-e-individual-diz-
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mourao/) Jan. 07, 2022 Mourão contraria Bolsonaro e defende vacinação de crianças de
5 a 11 anos - 100 (https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2022/01/07/mouraocontraria-bolsonaro-e-defende-vacinacao-de-criancas-de-5-a-11-anos.html)
Mourão contraria Bolsonaro e defende vacinação de crianças de 5 a 11 anos
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2022/01/07/mourao-contraria-bolsonaroe-defende-vacinacao-de-criancas-de-5-a-11-anos.html
https://youtu.be/NsvMWt6k4hc
MOURÃO https://youtu.be/MbLeBHjBADk Ainda bem que o povo está desarmado
na Venezuela https://youtu.be/KE78R73v0XU Olavo:
ninguém votou em você!!
https://youtu.be/ODZdnFxPjV4 Mourão diz que Brasil ’condena’ a guerra na Ucrânia: ’Não
está neutro’... https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/07/21/mouraoguerra-na-ucrania.htm Renunciar - comparando-o com um cunhado indesejado. fala do
PR e desde então mostrou-se indignado. general da reserva ressaltou que é abordado
por pessoas em viagens que dizem que votaram na chapa Bolsonaro-Mourão por confiar
nele https://www.cnnbrasil.com.br/politica/apos-ser-aconselhado-a-renunciar-mouraodiz-que-segue-no-governo-ate-o-fim/ Continua.....
”

Top 18a Imagem mais compartilhada

A 18a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos
em 3 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 19 de
Setembro de 2022 e 19 de Setembro de 2022

Figura 25: 18a imagem mais 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:
• “...... continua
É de sua lavra o levantamento que levou Bolsonaro a prometer neutralidade na emissão de gases de efeito estufa até 2050 e o fim do desmatamento ilegal na Amazônia até 2030, no discurso do dia 22 de abril à Cúpula do Clima, visto como
bom sinal pelos líderes mundiais, mas irreal diante do desmonte dos órgãos de fiscalização e da falta de previsão de recursos. Ali ele lista focos de desmatamento, pede ajuda
dos moradores e se diz preocupado com a pandemia, fazendo recomendações que deveriam partir do Palácio do Planalto. A Covid-19 está na esquina, à espreita. Não deixe
de se vacinar, mantenha distância e não se aglomere , repete sempre. Num desses programas, descontraído, se despediu com uma citação que irrita os ouvidos do presidente:
Como diria o grande Gilberto Gil, alô povo da Amazônia, aquele abraço! . Gil, como
se sabe, foi ministro da Cultura de Lula. Mourão é aplaudido de pé enquanto falas sobre Bolsonaro geram risos em Harvard talvez, pela minha personalidade, escolheria outras pessoas para trabalhar comigo , quando questionado sobre o que faria de diferente
se fosse, ele próprio, o presidente do Brasil. https://www.bbc.com/portuguese/brasil47848104 Não foi escrito por Mourão texto que diz que Bolsonaro é a ’única opção’ dos
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brasileiros https://www.aosfatos.org/noticias/nao-foi-escrito-por-mourao-texto-que-dizque-bolsonaro-e-a-unica-opcao-dos-brasileiros/ Mourão chacoalhando a cabeça e discordando de Bolsonaro enquanto ele fala: https://youtu.be/vbYfv0VKUCw Mourão diz que
pode renunciar se Bolsonaro pedir - Mourão atacado por Carlos e filhos de Bolsonaro 26
abril 19 https://youtu.be/IQmu_33S9GE Mourão discorda de Bolsonaro e diz ser contra privatizar a Petrobras Presidente afirmou em outubro que venda da estatal entrou no radar ;
para vice, privatização não é solução ... O presidente tem que entender realmente como se
constrói esse preço. Estamos com choque de oferta não é de demanda. Se fizer igual Dilma
e quebrar o preço na base da marreta, a Petrobras vai ter prejuízo , disse Mourão.... ele
rechaçou a possibilidade de intervenção no preço da estatal, como foi sugerido por Bolsonaro semana passada. Bolsonaro disse, no fim de semana, quando questionado sobre
a possibilidade de Silva e Luna deixar o cargo, que qualquer um pode ser trocado no governo. É Petrobras Futebol Clube e o resto que se exploda , destacou. Mourão tomou o lado
de Luna e Silva e saiu em sua defesa. https://www.poder360.com.br/governo/mouraodiscorda-de-bolsonaro-e-diz-ser-contra-privatizar-a-petrobras/) Mourão contraria Bolsonaro e diz que decisão do STF sobre emendas foi oportuna Presidente afirmou que argumentos usados por Rosa Weber para suspender pagamentos não são justos 21.10.20
- Bolsonaro publicou em rede social: Não compraremos a vacina da China . 30/10/20
- Essa questão da vacina é briga política com o Doria. O governo vai comprar a vacina [Chinesa sem aprovação], lógico que vai. Já colocamos os recursos no Butantan
para produzir essa vacina. O governo não vai fugir disso aí , disse Mourão à Veja .
A apoiadores, o presidente da República afirmou que a eficácia da máscara é quase
nenhuma . Sobre o fato de ter sido um dos integrantes do governo que não pegaram a doença, o vice-presidente disse que a fórmula foi ter usado máscara e álcool
em gel. https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/30/mourao-contraria-bolsonaroe-diz-que-governo-federal-comprara-vacina-chinesa-logico-que-vai.ghtml 10.11.21 A decisão do STF tem potencial para desencadear uma crise e opor o Supremo ao Legislativo e
o Executivo. Continua...... ”

Top 19a Imagem mais compartilhada

A 19a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos
em 3 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 19 de
Setembro de 2022 e 19 de Setembro de 2022

Figura 26: 19a imagem mais 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:
• “ ...continua... Ele continuou com a crítica ao vice-presidente: Lamento que gente do
próprio governo agora passe a dar palpites no tocante a troca de ministros. O que nós
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menos precisamos é de palpiteiros no tocante à formação do meu ministério. Deixo
bem claro: eu que escolho os ministros e mais ninguém. Se alguém quiser escolher
ministro, se candidata em 2022 e boa sorte . Em fevereiro, inclusive, Mourão foi cortado
por Bolsonaro da segunda reunião ministerial seguida, de 2021. Na primeira do ano, em 6
de janeiro, Mourão ainda cumpria isolamento depois de ter contraído a Covid-19. No meio
do ano, Bolsonaro se divorciou de vez do vice: Não tenho nada a ver com Mourão. Mourão
tem a vida política dele, e eu tenho a minha , disse o presidente ao ser questionado se
Mourão continuaria na geladeira . Em julho, Bolsonaro disparou, em entrevista à rádio
Arapuan, de João Pessoa (PB), que Mourão era como um cunhado que tinha que aturar.
A escolha do meu vice na última [eleição] foi muito em cima da hora, assim como a
composição das bancadas, especialmente da bancada de deputados federais. Muitos
parlamentares, depois de ganhar as eleições com o nosso nome, muitos se transformaram
em verdadeiros inimigos, muitos não, uma minoria , completou o chefe do Executivo
federal. Em um escândalo envolvendo uma lista de transmissão no WhatsApp, Bolsonaro
debochou de Mourão em uma mensagem em formato de meme , composta por três
fotos: Na primeira, ele [Bolsonaro] aparece com a faixa de presidente e com a legenda
Comandante Supremo das Forças Armadas ; ao lado, Walter Braga Netto, de terno e
também com uma faixa, escrito Ministro da Defesa ; embaixo, aparecia uma imagem de
Mourão sem camisa, de boné e óculos escuros, com a legenda Vice . De acordo com a
coluna do Guilherme Amado [Metrópoles], fazem parte da lista de transmissão ministros,
assessores e aliados. Em seguida, o presidente Bolsonaro também teria ficado furioso,
Mourão e Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tinham se reunido. Um de seus informantes disse
a ele que o vice-presidente estaria disposto a pedir o julgamento separadamente da
chapa presidencial nas ações que tramitam na Justiça eleitoral contra os dois. Mourão
desmentiu tudo. Um ministro fiel ao presidente revelou que com o passar do tempo,
Mourão já havia virado um inimigo de Bolsonaro. Se alguém que você conhece visita um
inimigo seu, o que ele vira para você? , analisou o ministro. O que diz Mourão Em conversa
com o Metrópoles, na manhã dessa segunda-feira (23/8), Mourão disse que a relação
entre presidente e vice nunca foi simples . Não é uma relação simples, né, nunca foi, entre
presidente e vice. Nós não somos os primeiros a vivermos esse tipo de problema, mas a
gente sabe muito bem que ele conta com a minha lealdade acima de tudo, porque não
abro mão dos valores que aprendi ao longo da minha vida – da lealdade, da honestidade,
da integridade, da probidade. Então, ele pode ficar tranquilo sempre a meu respeito ,
disse o vice-presidente, ao chegar em seu gabinete. 18.10.18 Mourão contraria Bolsonaro
e grava vídeo em apoio ao candidato ao governo de São Paulo João Doria Para a campanha de Doria. Mourão o elogia e usa nome de Bolsonaro para apoiar sua candidatura.
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,mourao-contraria-bolsonaro-e-gravavideo-em-apoio-ao-candidato-ao-governo-de-sao-paulo-joao-doria,70002553499 Bolsonaro diminuiu agendas com Mourão em 85% desde o início do mandato Em três anos de
governo, capitão reformado do Exército e general tiveram posições diferentes, o que não
agradou o presidente Na mais recente declaração sobre o assunto, Bolsonaro defendeu
que o novo vice não pode atrapalhar . Em outra oportunidade, o chefe do Executivo
federal disse que vice bom é aquele que não aparece . Continua... ”

Top 20a Imagem mais compartilhada

A 20a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 3 vezes por 1 usuários distintos
em 3 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 27: 20a imagem mais 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:
• “Cármen Lúcia manda remover, em 24 horas, site que associa Bolsonaro ao nazismo | CNN
Brasil https://www.cnnbrasil.com.br/politica/carmen-lucia-manda-remover-em-24-horassite-que-associa-bolsonaro-ao-nazismo/”
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