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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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Conjunto dos Dados Analisados
Este relatório contempla os dados enviados nos grupos públicos políticos de WhatsApp durante
o período entre 15 de Setembro de 2022 a 26 de Setembro de 2022. Neste período, um total de
548 grupos ativos mandaram mensagens, somando um conjunto de 5742 mensagens enviadas
por 1930 usuários distintos.
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Figura 1: Mensagens por dia

Quem envia as mensagens?
Tanto os grupos como os usuários possuem comportamento distinto dentro WhatsApp. Portanto,
para detalhar melhor este relatório, primeiramente voltamos nossa atenção sobre os grupos e
usuários mais ativos que compartilharam estas mensagens.
A Figura 2 explora a quantidade de mensagens enviadas por grupo. No histograma, os 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.
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Figura 3: Mensagens por Usuário
Para investigar mais a fundo os usuários que enviam as mensagens, também levantamos o
volume de mensagens de acordo com localização geográfica de onde elas foram enviadas. A
Tabela 1 mostra a quantidade de mensagens enviadas por estado, além de quantos usuários
daquela região estão presentes nos nossos dados. Como o WhatsApp funciona com base no
número de celular de cada usuário, estimamos esta localização a partir do DDD de cada número.
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Tabela 1: Quantidade de usuários por estado (DDD).
DDD
SP
RJ
MG
PB
BA
DF
PA
CE
PE
PR
GO
MA
AM
SC
RS
TO
RN
SE
MT
ES
MS
RO
AC
AP
AL
PI
RR

# Mensagens
1162
688
624
371
296
267
255
228
220
195
184
156
147
141
101
93
92
81
80
67
52
37
34
34
33
33
10

# Usuários
344
217
251
73
134
84
62
85
92
63
67
54
22
49
43
20
42
18
36
40
31
21
14
8
27
13
2

Conteúdo das Mensagens
Partindo para o conteúdo das mensagens, a primeira observação é sobre o tipo de mensagem
enviada. Como a plataforma do WhatsApp permite envio de mensagens multimídia, é comum
nos grupos 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 WhatsApp processa e agrupa os conteúdos enviados nos grupos contabilizando
aqueles mais compartilhados para cada tipo de mídia. Com isso, é possível adentrar naquilo que
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 2 resume a quantidade de ocorrências de cada keyword e
quantos usuários e grupos publicaram alguma mensagem contendo-as.
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Figura 4: Tipo de Mensagem enviada.

Tabela 2: Número de ocorrências das palavras-chaves utilizadas para filtragem de dados.
Keyword
Bolsonaro
Lula
Ciro Gomes
Jair Messias Bolsonaro
Simone Tebet
Soraya Thronicke
Roberto Jefferson
Braga Netto
Geraldo Alckmin
Luiz Inacio Lula da Silva
candidato a presidente
candidato a presidencia
Felipe d’Avila
Sofia Manzano
Vera Lucia
presidenciavel
presidenciaveis
Eymael
candidatos a presidencia
Walter Braga Netto
Leonardo Pericles
Pablo Marcal
Felipe Davila
Ana Paula Matos
Jose Maria Eymael

# Ocorrências
2592
2217
1687
984
372
224
179
89
86
75
48
45
36
36
24
21
18
18
16
7
6
3
2
2
1

# Grupos
443
396
353
297
196
148
118
57
69
66
43
36
28
23
18
19
18
18
12
7
6
3
2
2
1

# Usuários
1077
962
631
466
205
80
94
52
58
41
33
18
21
18
14
13
12
11
12
6
5
3
2
2
1

A seguir é exibida a lista das 5 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.
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Top 1a Mensagem mais compartilhada

A 1a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 116 vezes por 85 usuários distintos e apareceu em 75 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.
TOP 1a MENSAGEM
URGENTÍSSIMO: Cópia. ————– Precisamos compartilhar esta mensagem sem dó.... Prestem 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 urnas... 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 eleger 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 ��������� Recebi
repasso

Top 2a Mensagem mais compartilhada

A 2a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 70 vezes por 5 usuários distintos e apareceu em 68 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 21 de Setembro de 2022.
TOP 2a MENSAGEM
*BRASIL: Soraya Thronicke passa vergonha no Pânico #shorts;
ASSISTA*
https://www.pensandodireita.com/2022/09/brasil-soraya-thronicke-passa-vergonha.html?m=1

Top 3a Mensagem mais compartilhada

A 3a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 66 vezes por 42 usuários distintos e apareceu em 49 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 18 de Setembro de 2022.
TOP 3a MENSAGEM
*��Faxina geral no Senado!!!* �������� São esses que blindam o STF e não deixam o Brasil andar,
*Não votem nesses lixos traidores da pátria.��* ��Segue a lista abaixo e *divulguem o máximo:*��
Omar Aziz - AM� Renan Calheiros - AL� Rodrigo Pacheco - MG� David Alcolumbre - AP�
Veneziano Vital- PB� Humberto costa - PE� Jorge Kajuru - MG� Randolfo Rodrigues - AP� Otto
Alencar - BA� Paulo Rocha - RS� Sérgio Petecão - AC� Márcio Bittar - AC� Daniela Ribeiro -
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PB� Jarbas Vasconcelos - PE� Paulo Paim - RS � Ciro Nogueira - PI� Cid Gomes - CE� Ciro
Nogueira - PI� Jacques Vagner - BA� Jean Paul - RN� José Serra - SP� Katia Abreu - TO� Leila
Barros - DF� Paulo Rocha - PA� Rogério Carvalho - SE� Simone Tebet - MS� Tasso Jereissati
- CE� ��Esses *NUNCA MAIS*��������� Esta lista tem que estar na memória de todos Brasileiros.
Não podemos mais reeleger esses traidores por mais *8 ANOS* e assim proteger os *URUBUS*
togados!!!��

Top 4a Mensagem mais compartilhada

A 4a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 51 vezes por 7 usuários distintos e apareceu em 22 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 20 de Setembro de 2022.
TOP 4a MENSAGEM
https://chat.whatsapp.com/HHLIeo1P9NwDlAVuplqit9 *—————————— �� *Grupo
de apoio ao Presidente da República Jair Messias Bolsonaro.* *———————
———– 2�0�0��������%������� —————————.* ������������*A��.M�������.J��̃� P�����_PB
_________________________ A���� ��� � V���� �� �$ 1���� .*. �Pix:83988189040�.
—————————.*.*. LULADRÃO NUNCA MAIS.*. Divulguem nosso link em outros
Grupos

Top 5a Mensagem mais compartilhada

A 5a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 43 vezes por 36 usuários distintos e apareceu em 38 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.
TOP 5a MENSAGEM
*O PREÇO DA TRAIÇÃO* Dizem os evangélicos que Bolsonaro é um ungido de Deus, que o
colocou na Presidência para salvar a nação brasileira do comunismo. O fracasso dos inimigos
de Bolsonaro nos leva a acompanhar os evangélicos. Veja a lista das pessoas que eram grandes
e hoje não passam de um monte de derrotados. 1. *Rodrigo Pacheco* (Sonso) / *Alcolumbre*
(Batoré) / *Rodrigo Maia* (NHONHO). Eram gigantes, achavam-se primeiro ministro do Brasil.
Hoje, são zeros a esquerda. Ajudados pelo Presidente, foram eleitos presidentes do Senado e
Câmara. O Rodrigo Maia termina seu mandato e sequer é candidato a reeleição. A partir de 01
de Janeiro de 2023 estará sem mandato. Alcolumbre viu seu poder cair no Amapá com a derrota
de seu irmão Josiel, na disputa pela capital, e hoje corre o risco de perder o mandato para a esposa
do prefeito da capital, que derrotou Josiel. Pacheco está desmoralizado e caminha para ter um
único mandato. Os três derretem. NUNCA MAIS voltam ao cargo *pelo preço da traição.* 2.
*Joice Hasselman* (Pepa) Foi uma grande jornalista da Veja, apresentadora do maior programa
de direita do Brasil, *Os Pingo nos Is,* ao lado do mestre Augusto Nunes, Zé Maria e Fiúza.
Foi a mulher mais bem eleita do Brasil, com mais de um milhão de votos, foi líder do governo
no Congresso, *mas inventou de trair Bolsonaro,* dando o golpe para defender a quadrilha do
PSDB. Derreteram-se ela e o PSDB. Tentou ser prefeita em São Paulo, mas conseguiu apenas
1% dos votos, amargando a última posição. Hoje virou um zero a esquerda. Iniciou seu primeiro
mandato e nunca mais será eleita, *pelo preço da traição.* 3. *Felipe Moura Brasil* e outros ex
ruandês jornalistas. Foi apresentador de Os Pingos nos Is, repórter de muita moral da Veja (a
tiragem caiu de 1 milhão para 80 mil exemplares). Enfrentou Bolsonaro e se lascou, virou outro
zero a esquerda. Tudo *pelo preço da traição.* 4. *Paulo Henrique Amorim* (e outros jornalistas
insignificantes), Comunista que fez um blog sujo, *Falando a Verdade* e mentia 24 horas contra
Bolsonaro. Pelo menos vinte e oito pessoas, grandes inimigos de Bolsonaro, famosos, incluindo
políticos, jornalistas, professores, morreram de enfartes e covid, logo depois que publicaram em
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suas redes o ódio e o desejo na morte de Bolsonaro, um desses exemplos é Paulo Henrique
Amorim, que expressou, em seu blog, o desejo pela morte de Bolsonaro. Pouco tempo depois, o
feitiço virou contra o feiticeiro. 5. *Wilson Witzel* (Soberba em pessoa) Governador eleito no
Rio de Janeiro, juiz que cresceu na onda _bandido bom é bandido morto._ Foi eleito graças a
Bolsonaro, mas a soberba subiu ao coração e quis ser maior que Bolsonaro. Resolveu desconstruir
o Presidente para tomar seu lugar, aproveitando a pandemia para acusar o governo que lhe pôs
no poder. Resultado: foi deposto, sofreu impeachment, foi humilhado, fracassado, responde
por corrupção. Hoje é um zero a esquerda, iniciou a carreira política e se acabou no primeiro
mandato, *pelo preço da traição.* 6. *Dayane Pimentel* (Traiane), professora, contra a escola
destruída pela doutrina da Bahia, eleita em um dos Estados mais corruptos do Brasil, a Bahia.
Defendia a família, a pátria, a moralidade e a liberdade. Teve uma grande e expressiva votação
por causa de Bolsonaro e seu discurso ético, surfou na onda dos traíras e também traiu Bolsonaro.
Hoje é uma fracassada parlamentar. Não conseguiu se eleger prefeita de Feira de Santana e
depois se uniu ao PT. Seu último mandato deve acabar em dezembro de 2022 e ficará sem
mandato, *pelo preço da traição.* 7. *Raquel Sherazad* Tornou-se uma das maiores jornalistas
do Brasil, foi âncora do SBT, cresceu na onda Bolsonaro, defendeu a morte de bandido, e
defendeu Bolsonaro contra Maria do Rosário. Depois do divórcio, conheceu um esquerdista que
lhe fez a ”cabeça”e, a partir daí, esqueceu seus princípios, tornou-se feminista, ficou do lado do
ladrão molusco, tornou-se inimiga de Bolsonaro e deixou de atacar as vítimas da sociedade, foi
mandada embora do SBT, hoje é uma jornalista de blog sujo do PT. *Esse o preço da traição.* 8.
*Alexandre Frota* (Fruta) Depois de sua vida fracassada como ator pornô, ingressou na política
e nadou na onda Bolsonaro de _bandido bom é bandido morto._ Logo depois da vitória, voltou
à sua origem esquerdista em defesa da depravação moral, tornando-se inimigo de Bolsonaro e
de seus filhos. Foi exonerado da vida pública, apagou suas redes sociais por não suportar as
críticas. Hoje é um zero a esquerda. Por não ter mais votos, desistiu da reeleição, está sendo
vomitado da política em 2022 *pelo preço da traição.* 9. Movimento *Vem Pra Rua* Foi o
segundo maior movimento de direita do Brasil. Defendeu Bolsonaro e o povo nas ruas. Logo
depois da eleição, uniu-se a Dória para derrubar Bolsonaro. Fracassado, decaiu, hoje não leva
200 pessoas às ruas *pelo preço da traição.* 10. *MBL*(PIÇOL KIDS) Maior movimento social
do Brasil, criado por três jovens de direita, conservadores. Uniu-se a Bolsonaro, levou 6 milhões
de pessoas às ruas, ajudou a destruir o PT e a derrubada de Dilma. Como dizia Olavo de
Carvalho, eles não são mais de direita, vão sabotar o governo Bolsonaro. Dito e feito. Depois
que elegeu vários políticos, o MBL virou-se contra Bolsonaro. Hoje, os líderes fracassaram, foram
humilhados, cassados, presos. MBL se juntou numa manifestação com PT e Ciro Gomes que
foi o maior fracasso, juntando 800 pessoas; uma vergonha. *Esse foi o preço da traição.* 11.
*Kim Catapiroca e Mamãe Caguei* (PIÇOL KIDS) Carinhosamente receberam esses apelidos do
saudoso professor Olavo de Carvalho. Foram eleitos na onda Bolsonaro, depois saíram tentando
dar um golpe no Capitão em defesa de Dória para presidente da República. Foram destruídos
pela direita. Ficaram conhecidos como nazista e tarado por mulher pobre. Hoje, são dois zeros
à esquerda *pelo preço da traição.* 12. *Dória* (Calcinha Apertada) Foi um grande aliado de
Bolsonaro em 2018, eleito com o nome *Bolsodoria.* Dizia que bandido bom é bandido morto.
Assim que foi eleito, ficou do lado dos bandidos, contra a polícia. A soberba subiu-lhe à cabeça
para derrubar Bolsonaro. Foi o maior hipócrita e sociopata, comprou a mídia para destruir o
Presidente, colocando-se como o Salvador da pandemia, chamando o Bolsonaro de genocida.
Uniu-se ao PT, multou Bolsonaro com inveja para tentar INTIMIDAR as motociatas, mas em
vão. Bolsonaro tornou-se líder das ruas e Dória foi proibido de andar em São Paulo. Conseguiu
1% nas pesquisas, o próprio partido o sabotou, chorou e arregou na disputa para presidente
*pelo preço da traição.* 13. *Mandetta* (Mutreta) Empossado Ministro da Saúde, ficou do
lado de Bolsonaro no início do governo. Quando veio a pandemia, ele pensou que poderia ser o
salvador de vidas e, no momento oportuno, destruiria Bolsonaro para, futuramente, se candidatar
a Presidência do Brasil. Se uniu à esquerda, ficou do lado do _tranca-tudo, a economia a gente
vê depois,_ opondo-se a cloroquina por capricho, demonizando o remédio que estava há 90 anos
salvando vidas. Além disso, mandou o povo ficar em casa, aderindo a mentira da velha mídia, só
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procurar o hospital quando estivesse morrendo, sem fôlego. Resultado: milhares de brasileiros
morreram. Ainda colocou a culpa em Bolsonaro. Hoje, o Mandetta está sem mandato e apagado
da vida pública, é um zero a esquerda *pelo preço da traição.* 14. *Sérgio Moro* (Marreco)
Foi o maior carrasco de bandido, prendeu o Marcola, o maior traficante do Brasil, e também
prendeu o maior ladrão do dinheiro público do mundo: Lula. Com a Lavajato, tornou-se uma
celebridade no mundo. Viajava para o primeiro mundo para dar palestras. Alimentou bem sua
vaidade, culminando com o convite para Ministro da Justiça. A 13a Vara Federal de Curitiba
tornou-se pequena pra ele. Um passarinho do bico bem grande disse que ele, sim, deveria ser o
Presidente. Ele esqueceu que era tucano, não águia. As suas asas não eram tão grandes assim
e, após a apoteótica traição, caiu, caiu, caiu,... *pelo preço da traição.* 15. *Alessandro Vieira*
(Delegado), senador por Sergipe, também se elegeu na onda Bolsonarista, traiu o presidente e
será Senador de um único mandato. Candidato a governador, amarga uma posição inexpressiva
na corrida eleitoral. O Fundão Eleitoral transformou suas 30 moedas de prata em 3 milhões
de reais. Resta-lhe o consolo de ser um traidor caro. Tudo *pelo preço da traição.* Ajudem,
por favor, a viralizar isso, para que salvemos a democracia brasileira. *Mande para todos os
seus contatos.* Estava certíssima a antropóloga Margarethe Mead: *“Nunca duvide de que um
pequeno grupo de pessoas, preocupadas e comprometidas, possa mudar o mundo.* Na verdade,
essa é a única via que conseguiu produzir mudanças até agora”. Lembre-se o que disse Martin
Luther King: *para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada.*.

Top 6a Mensagem mais compartilhada

A 6a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 36 vezes por 23 usuários distintos e apareceu em 29 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.
TOP 6a MENSAGEM
*��Faxina geral no Senado!!!* �������� São esses que blindam o STF e não deixam o Brasil andar,
*vamos tirar urgente essas desgraças� do Senado, não votem nesses lixos traidores da pátria.��*
��Segue a lista abaixo e *divulguem o máximo:*�� Omar Aziz - AM� Renan Calheiros - AL�
Rodrigo Pacheco - MG� David Alcolumbre - AP� Veneziano Vital- PB� Humberto costa - PE�
Jorge Kajuru - MG� Randolfo Rodrigues - AP� Otto Alencar - BA� Paulo Rocha - RS� Sérgio
Petecão - AC� Márcio Bittar - AC� Daniela Ribeiro - PB� Jarbas Vasconcelos - PE� Paulo Paim RS � Ciro Nogueira - PI� Cid Gomes - CE� Ciro Nogueira - PI� Jacques Vagner - BA� Jean Paul RN� José Serra - SP� Katia Abreu - TO� Leila Barros - DF� Paulo Rocha - PA� Rogério Carvalho
- SE� Simone Tebet - MS� Tasso Jereissati - CE� ��Esses *NUNCA MAIS*��������� Esta lista tem
que estar na memória de todos Brasileiros. Não podemos mais reeleger esses traidores por mais
*8 ANOS* e assim proteger os *URUBUS* togados!!!��

Top 7a Mensagem mais compartilhada

A 7a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 35 vezes por 12 usuários distintos e apareceu em 34 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 21 de Setembro de 2022.
TOP 7a MENSAGEM
�Roberto Jefferson aciona Superior Tribunal Militar contra presidente Bolsonaro Político pede que presidente e ministro da Defesa sejam condenados por
”omissão”caso não apliquem o artigo 142.
https://direitaonline.com.br/robertojefferson-aciona-superior-tribunal-militar-contra-presidente-bolsonaro-direitaonline/
NOSSO
TELEGRAM
https://t.me/+SLVkezIiNKkkH4sy
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Nosso WhatsApp
ENTRE https://chat.whatsapp.com/Hi34685rsIM3frSZNU20Ws

Top 8a Mensagem mais compartilhada

A 8a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 33 vezes por 7 usuários distintos e apareceu em 17 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 20 de Setembro de 2022.
TOP 8a MENSAGEM
Em evento fechado, general Braga Netto declara que Bolsonaro ganhará no 1º turno
https://www.portalcidade.news/em-evento-fechado-general-braga-netto-declara-que-bolsonaroganhara-no-1o-turno/

Top 9a Mensagem mais compartilhada

A 9a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 29 vezes por 25 usuários distintos e apareceu em 27 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 15 de Setembro de 2022.
TOP 9a MENSAGEM
O PREÇO DA TRAIÇÃO , BOLSONARO DERROTANDO 1 a 1. Veja a lista das pessoas que
eram grandes e hoje não passam de um monte de derrotados. 1. Rodrigo Pacheco (Sonso) /
Alcolumbre (Batoré) / Rodrigo Maia (NHONHO). Eram gigantes, se achavam primeiro ministros
do Brasil. Hoje, são um zero a esquerda, ajudados pelo presidente, foram eleitos presidentes
do Senado e câmara Nunca MAIS voltam ao cargo, pelo preço da traição. 2. Joice Hasselman
(Pepa) Foi uma grande jornalista da Veja, apresentadora do maior programa de direita do Brasil,
os Pingo nos Is, ao lado do mestre Augusto Nunes, Zé Maria e Fiuza. Foi a mulher mais bem
eleita do Brasil com mais de um milhão de votos, foi líder do governo no congresso, mas inventou
de trair Bolsonaro, dando o golpe para defender a quadrilha do PSDB, se derreteu, ela e o PSDB.
Tentou ser prefeita em São Paulo, mas conseguiu apenas 1% dos votos, e amargou na última
posição. Hoje virou um zero a esquerda. iniciou seu primeiro mandato e nunca mais será eleita,
pelo preço da traição. 3. Felipe Moura Brasil e outros ex ruandês jornalistas. Foi apresentador
de Os Pingos nos Is, repórter de muita moral da Veja (a tiragem caiu de 1 milhão para 80
K exemplares, ninguém mais lê) enfrentou Bolsonaro, se lascou, virou outro zero a esquerda.
Pelo menos vinte e oito pessoas, grandes inimigos de Bolsonaro, famosos, incluindo políticos,
jornalistas, professores, morreram de enfartes e covid, logo depois que publicaram em suas redes
o ódio e o desejo na morte de Bolsonaro. Hoje não são mais lembrados, exemplo: 4. Paulo
Henrique Amorim e outros jornalistas insignificantes, Comunista que fez um blog sujo, ”Falando
a Verdade”e mentia 24 horas contra Bolsonaro. 5. W Witzel (Soberba em pessoa) Governador
eleito no Rio de Janeiro, juiz que cresceu na onda: bandido bom é bandido, morto, foi eleito
graças a Bolsonaro, mas a soberba subiu ao coração e quis ser maior que Bolsonaro, resolveu
desconstruir o presidente para tomar seu lugar e ainda aproveitou a pandemia para acusar o
governo que lhe pôs no poder por causa da sua popularidade. Resultado: foi deposto, sofreu
impeachment, foi humilhado, fracassado, responde por corrupção. Hoje é um zero a esquerda,
iniciou a carreira política, e se acabou no primeiro mandato, pelo preço da traição. 6. Dayane
Pimentel (Traiane), professora, contra a escola destruída pela doutrina da Bahia, eleita em um
dos Estados mais corruptos do Brasil, a Bahia. Defendia família, pátria, moralidade, liberdade,
teve uma grande expressiva votação por causa de Bolsonaro e seu discurso ético, foi na onda
dos traíras, também traiu Bolsonaro, hoje é uma fracassada parlamentar. Não conseguiu se
eleger prefeita de F. De Santana e depois se uniu ao PT. Seu último mandato deve se acabar em
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2022 e voltará a ser professora, pelo preço da traição. 7. Raquel Sherazad Tornou-se uma das
maiores jornalistas do Brasil, foi âncora do SBT, cresceu na onda Bolsonaro, defendeu a morte
de bandido, e defendeu Bolsonaro contra Maria do Rosário, depois que descasou, conheceu um
esquerdista que lhe fez a ”cabeça”e a partir daí, esqueceu seus princípios, tornou-se feminista,
ficou do lado do ladrão molusco, tornou-se inimiga de Bolsonaro e deixou de atacar as vítimas
da sociedade, foi mandada embora do SBT, hoje é uma jornalista de blog sujo do PT. Esse
foi o preço da traição. 8. Alexandre Frota (Fruta) Depois de sua vida fracassada como ator
pornográfico, fez filmes com travestis, depois ingressou na política, entrou na onda Bolsonaro,
bandido bom é bandido morto, logo depois da vitória voltou à sua origem esquerdista em defesa
da depravação moral, tornou-se inimigo de Bolsonaro e de seus filhos. Foi apagado da vida
pública, apagou suas redes sociais por não suportar as críticas. Hoje é um zero a esquerda.
Desistiu de se reeleger , não tem mais votos. Está sendo tirado da política em 2022 pelo preço
da traição. 9. Movimento Vem Pra Rua Foi o segundo maior movimento de direita do Brasil.
Defendeu Bolsonaro e o povo nas ruas, logo depois da eleição, se uniu com Dória para derrubar
Bolsonaro, fracassado, decaiu, hoje não leva 200 pessoas às ruas, pelo preço da traição. 10. MBL
(PIÇOL KIDS) Maior movimento social do Brasil, criado por três jovens de direita, conservadores,
se uniu a Bolsonaro, levou 6 milhões de pessoas, ajudou a destruir o PT e derrubada de Dilma.
Depois que elegeram vários políticos, como dizia Olavo de Carvalho, eles não são mais de
direita, vão sabotar o governo Bolsonaro, dito e feito. Hoje, os líderes fracassaram, foram
humilhados, cassados, presos. MBL se juntou numa manifestação com PT e Ciro Gomes que
foi o maior fracasso e vergonhosamente, juntou 800 pessoas. Esse foi o preço da traição. 11.
Kim Catapiroca e Mamãe Caguei )PIÇOL KIDS) Carinhosamente receberam esses apelidos do
saudoso professor Olavo de Carvalho. Foram eleitos na onda Bolsonaro, depois saíram tentando
dar um golpe em Bolsonaro em defesa de Dória para presidente da República. Foram destruídos
pela direita. Ficaram conhecidos como nazista e tarado por mulher pobre. Hoje, são dois zeros à
esquerda pelo preço da traição. 12. Dória (Calcinha Apertada) Foi o grande aliado de Bolsonaro
em 2018, eleito com o nome ”Bolsodoria”. Dizia que bandido bom é bandido morto. Assim
que foi eleito, ficou do lado dos bandidos, contra a polícia. A soberba subiu o seu coração para
derrubar Bolsonaro. Foi o maior hipócrita e sociopata, comprou a mídia para destruir Bolsonaro
colocando-se como o Salvador da pandemia e Bolsonaro, o genocida. Se uniu ao PT, multou
Bolsonaro com inveja para tentar INTIMIDAR nas motociatas, em vão. Bolsonaro tornou-se
líderes das ruas e Dória foi proibido de andar em São Paulo. Conseguiu 1% nas pesquisas, o
próprio partido o sabotou, chorou e arregou na disputa para presidente pelo preço da traição.
13. Mandetta (Mutreta) Indicado para ser ministro da saúde, ficou do lado de Bolsonaro no
início do governo, quando veio a pandemia, ele achava que poderia ser o salvador de vidas e no
momento certo para destruir Bolsonaro e futuramente se tornar presidente do Brasil. Se uniu
à esquerda, ficou do lado do tranca-tudo a economia a gente vê depois, milhares de brasileiros
faleceram, se opondo a cloroquina por capricho e oposição a Bolsonaro, foi o responsável por
demonizar o remédio que estava há 90 anos salvando vidas, simplesmente porque o remédio
estava associado ao nome de Bolsonaro. Além disso, mandou o povo ficar em casa, aderindo a
mentira da velha mídia , só procurar o hospital quando estivesse morrendo sem fôlego. Milhares
morreram e depois colocou a culpa em Bolsonaro. Mandetta hoje, foi apagado da vida pública,
é um zero a esquerda pelo preço da traição. 14. Sérgio Moro (Marreco) Foi o maior carrasco de
bandido, prendeu o maior traficante do Brasil: Marcola e o maior ladrão do dinheiro público do
mundo: 9 dedos , Foi considerado o décimo homem do mundo pela. Os transmissores da Globo
precisam ser lacrados urgentemente em todo o Brasil, pois tal emissora fugiu completamente
da finalidade para a qual foi autorizada a funcionar e, portanto, já não se justifica que continue
no ar. Hoje ela não passa de uma “facção”, cujo único objetivo é derrubar o governo do Brasil,
democraticamente eleito. 15. Alessandro Vieira(Delegado), senador por Sergipe, também se
elegeu na onda Bolsonarista, traiu o presidente e será Senador de um único mandato, além de
não se eleger nem pra gerente da zona. Ajudem, por favor, a viralizar isso, para que salvemos
a democracia brasileira. Mande para todos os seus contatos. Precisamos ser coerentes com
aquilo em que acreditamos e não há dúvida de que a Margarethe Mead, importante antropóloga
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norte-americana, estava certíssima quando disse: “Nunca duvide de que um pequeno grupo de
pessoas, preocupadas e comprometidas, possa mudar o mundo. Na verdade, essa é a única via
que conseguiu produzir mudanças até agora”. E também é absolutamente certo que o Martin
Luther King, grande pacifista negro, também norte-americano, tinha cem por cento de razão
quando disse: “para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada”. É o que está
acontecendo no Brasil hoje, infelizmente. Não podemos ficar calados. Temos que nos indignar
e agirmos. Precisamos usar as armas apropriadas que temos nas mãos. E o WhatsApp, apesar
da restrição de só podermos mandar o mesmo arquivo para lotes de apenas cinco pessoas,
ainda é uma arma poderosa. Veja a seguir o que diz o jornalista de Belo Horizonte, José
Aparecido Ribeiro, que é também licenciado em Filosofia, sobre o comportamento da Globo,
com muita propriedade: “A Globo colocou todo o seu arsenal tecnológico e humano a serviço de
um MASSACRE JAMAIS VISTO na história de qualquer país civilizado do ocidente. A guerra
ao presidente do Brasil já não é mais velada, tornou-se escancarada e desproporcional, levando
a uma inversão de papéis que atenta contra a democracia. A Globo não é dona dos destinos do
país e nem da verdade, precisa de limites. URGENTE. A população vem sendo submetida a uma
lavagem cerebral em um momento que a televisão desempenha papel estratégico de informação
e de segurança nacional. Descaradamente apresenta notícias manipuladas, tiradas de contextos
com montagens; recursos audiovisuais empregados para descontextualizar a fala do presidente
e um jornalismo sem ética, a serviço dos interesses da emissora. Para a Globo não é a saúde
do povo brasileiro que importa, e sim a destruição do chefe da nação e dos sonhos de quem
acredita nele, apesar dos seus defeitos. Chega de CANALHICE, o Brasil é maior do que os
interesses de uma emissora de televisão. Está na hora de um basta nessa perseguição covarde.
Se você chegou até aqui e concorda com este artigo, replique para a sua lista e vamos reagir a
esse espetáculo de INSENSATEZ da “maior” emissora do país”. COPIE E COLE dá para enviar
para muitos �

Top 10a Mensagem mais compartilhada

A 10a mensagem mais compartilhada foi
enviada um total de 27 vezes por 25 usuários distintos e apareceu em 23 grupos. Ela apareceu
pela primeira vez nos dados em 19 de Setembro de 2022.
TOP 10a MENSAGEM
Haroldo Ferreira pede afastamento do Diretório Nacional do PDT O médico Haroldo Ferreira, do
PDT Prezado Presidente Carlos Lupi, A despeito do apreço e consideração que lhe tenho, assim
como identificação com o trabalhismo brizolista, cabe-me o dever pessoal de lhe encaminhar meu
pedido de afastamento da Vice Presidência da Fundação Leonel Brizola, Nacional e Regional
do Paraná, bem como do Diretório Nacional do PDT, para, como Dirigente, não incorrer em
ato de infidelidade partidária. Como estamos vivenciando, o Brasil passa por momento crucial
de garantia de nossas liberdades individuais e coletivas, com ataques constantes, persistentes
e orquestrados de fragilização de nossas Instituições Democráticas. Instituições que foram duramente conquistadas e inseridas na Carta Constitucional Federal de 1988, após sacrifícios da
Nação, de brasileiros e brasileiras que enfrentaram as forças da Ditadura com perdas, mortes,
desaparecimentos, exilios e torturas. Malgrado este momento em que o PDT Nacional, através da candidatura presidencial de Ciro Gomes, marqueteado por João Santana, imprime uma
campanha odiosa contra o principal candidato de oposição ao regime bolsonarista, lhe impondo
pesadas críticas, inclusive, no campo pessoal e familiar. De tal forma que Ciro Gomes, seja hoje,
dentro do nosso campo político, o principal detrator de Lula, servindo direta ou indiretamente,
de linha auxiliar para a candidatura oficial de situação. Tal conduta equivocada, além de não
agregar eleitoralmente, nos afasta do campo progressista nacional, nos isola em um gueto indefinido ideológico, inexpressivo de articulação, negando a história dos posicionamentos de Brizola,
como em 1989, ao apoiar Lula, apesar de diferenças existentes à época. É lamentável que Ciro

12

Gomes, homem nacionalista, preparado e provado na luta política, tenha adotado uma estratégia
errática de tentativa de desconstrução da imagem de Lula, ao invés de focar no PND, Programa
Nacional de Desenvolvimento, que contém propostas para o Brasil real de fato, em que sempre
acreditamos. Meu ambiente de convivência política, do campo progressista, democrático, trabalhista, socialista, do SUS, saúde pública e coletiva, ambiental e reforma sanitária brasileira,
nos cobra pela atitude política de nossa candidatura presidencial. Constrage-me, sobremaneira,
a repercussão dos ataques pessoais ao Lula, como munição eleitoral, nas redes sociais, impulsionados por bolsonaristas. Isto posto, informo ao Presidente que passo a defender a bandeira
da liberdade e do estado de Direito democrático, engajado na campanha eleitoral de Luís Inácio
Lula da Silva, e que assim o destino o queira futuro Presidente do Brasil. Respeitosamente,
Haroldo Ferreira, médico – Paraná http://www.aroldomura.com.br/em-carta-haroldo-ferreirapede-afastamento-do-diretorio-nacional-do-pdt/
Também foi feita uma análise geral de todas mensagens enviadas. Embora seja difícil verificar manualmente o grande volume de mensagens enviadas no WhatsApp, 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 políticos de
WhatsApp.

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.
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Figura 6: Nuvem de hashtags mais populares.

URLs e Domínios
Os domínios web de maior circulação podem ser vistos de forma resumida na Tabela 3,
Tabela 3: Número de ocorrências do top 20 domínios presentes nas mensagens.
Dominio
youtube.com
gazetabrasil.com.br
whatsapp.com
bri.net.br
t.me
twitter.com
terrabrasilnoticias.com
presidentequefaz.com.br
tiktok.com
facebook.com
instagram.com
portalcidade.news
contrafatos.com.br
pensandodireita.com
direitaonline.com.br
uol.com.br
globo.com
agenciasatelite.com.br
www.gov.br
kwai.com

# Total
486
432
390
257
252
232
226
153
150
144
103
98
72
72
47
42
35
35
33
32

# Distintas
134
153
36
9
13
25
28
2
7
59
39
4
10
2
2
25
13
35
4
21

# Usuários
136
5
85
18
44
26
105
41
16
65
43
16
34
7
14
22
21
1
15
12

De forma mais detalhada, observamos como alguns dos domínios das plataformas online
e redes sociais mais tradicionais foram compartilhados no WhatsApp ao longo do tempo na
Figura 7. Assim, podemos enxergar um pouco da relação entre o WhatsApp e as demais plataformas.
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Figura 7: Compartilhamento de plataformas tradicionais no WhatsApp ao longo do tempo.
Já os endereços web específicos 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
131 vezes por 11 usuários distintos e apareceu em 25 grupos.
<https://www.tiktok.com/@brindependente>

Top 2a URL mais compartilhada

A 2a URL mais compartilhada foi enviada um total de
131 vezes por 11 usuários distintos e apareceu em 25 grupos.
<https://t.me/joinchat/vfYCP1AxMxA4NzZh>

Top 3a URL mais compartilhada

A 3a URL mais compartilhada foi enviada um total de
131 vezes por 11 usuários distintos e apareceu em 25 grupos.
<https://bri.net.br/apoie/>

Top 4a URL mais compartilhada

A 4a URL mais compartilhada foi enviada um total de
128 vezes por 34 usuários distintos e apareceu em 34 grupos.
<www.presidentequefaz.com.br>

Top 5a URL mais compartilhada

A 5a URL mais compartilhada foi enviada um total de
70 vezes por 5 usuários distintos e apareceu em 68 grupos.
<https://www.pensandodireita.com/2022/09/brasil-soraya-thronicke-passa-vergonha.html?
m=1>

Videos do Youtube
Além das URLs 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 WhatsApp 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 47 vezes por 5 usuários distintos e apareceu em 24 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=3nZ0mWmq6lY&feature=youtu.be>

Top 2a Youtube video mais compartilhado

O 2o video de Youtube mais compartilhado foi enviada um total de 25 vezes por 15 usuários distintos e apareceu em 22 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=eW2wKL9PPT0&feature=youtu.be>
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Top 3a Youtube video mais compartilhado

O 3o video de Youtube mais compartilhado foi enviada um total de 21 vezes por 5 usuários distintos e apareceu em 19 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=0ftaoYTxlBQ&feature=youtu.be>

Top 4a Youtube video mais compartilhado

O 4o video de Youtube mais compartilhado foi enviada um total de 20 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 19 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=QIPrVNXfFxI&feature=youtu.be>

Top 5a Youtube video mais compartilhado

O 5o video de Youtube mais compartilhado foi enviada um total de 19 vezes por 3 usuários distintos e apareceu em 17 grupos.
<https://www.youtube.com/watch?v=EldqFIk7rUc&feature=youtu.be>

Imagens
Aqui, exploramos as imagens de maior circulação na rede do WhatsApp 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 13 vezes por 2 usuários distintos
em 13 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 8: 1a imagem mais compartilhada.
Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
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• “ *A campanha de Ciro Gomes, candidato à Presidência da República pelo PDT, pediu
que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determine a retirada de outdoors espalhados pelas
principais vias de acesso às regiões do Distrito Federal (DF).*”

Top 2a Imagem mais compartilhada

A 2a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 13 vezes por 2 usuários distintos
em 13 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 9: 2a imagem mais compartilhada.
Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “ *TODO DIA A MESMA COISA!* *A senadora Soraya Thronicke, candidata do União Brasil à
Presidência da República, pediu ao TSE que proíba o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, de usar na campanha eleitoral imagens das viagens oficiais à Inglaterra
e à ONU.*”

Top 3a Imagem mais compartilhada

A 3a 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 15 de
Setembro de 2022 e 16 de Setembro de 2022
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Figura 10: 3a imagem mais compartilhada.
Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “ Você tem político de estimação?

Pra você corrupção ruim e aquela do adversário e

de aliado você passa pano? Qual é o seu compromisso com o Brasil? Meu irmão se
liberte disso, e vamos escolher um Projeto de desenvolvimento Nacional, com tecnologia,
um complexo de saúde e defesa e juntos colocar o Brasil entre as 10 maiores economias
do mundo. *Vote Ciro Gomes Presidente* 1 2 ”

Top 4a Imagem mais compartilhada

A 4a 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 23 de
Setembro de 2022 e 23 de Setembro de 2022
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Figura 11: 4a imagem mais compartilhada.
Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “ *ABSURDO!* *O PDT, partido do candidato à presidência Ciro Gomes, apresentou uma
ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para impedir que o presidente Jair Bolsonaro
(PL) realize lives semanais dentro do Palácio do Planalto, como é seu costume, para fins
político-eleitorais.*”

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 25 de
Setembro de 2022 e 25 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
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:

19

• “ *Pra efeito de comparação em relação ao Fujão: - Quando não compareci em 2018,
por estar debilitado e por recomendação médica, em decorrência da facada dada por um
militante de esquerda, o PT me massacrou. Hoje, lula foge por puro medo e por ser incapaz
de explicar o maior esquema de corrupção da história promovido pelo PT.*
Canal @OsPatriotas

”

Top 6a Imagem mais compartilhada

A 6a 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 16 de
Setembro de 2022 e 20 de Setembro de 2022

Figura 13: 6a imagem mais compartilhada.
Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “https://www.tiacandia.com.br/bomba-joao-roma-deu-legenda-a-lulista-que-detonoubolsonaro/ ATENÇÃO POVO DA BAHIA! João Roma deu legenda a ‘lulista’ que detonou
Bolsonaro.
*Quem acha isso normal é tão corrupto quanto a esquerda. Eu não
acredito que o bolsonarismo se transformou num lulismo. Doença incurável. Mas acredito
que Bolsonaro não sabe disso. Depois de tudo que o LULISTA FLOR CRUZ, da cidade
de Lauro de Freitas - BA, fez em abril, mesmo assim, JOÃO ROMA deu a legenda para
ele disputar o cargo de deputado federal. O FLOR CRUZ, nem na página dele, ele pede
votos para Roma ou Bolsonaro. Gente vamos compartilhar para chegar até o presidente
Bolsonaro. Porque é inadmissível ver JOÃO ROMA perjudicando a campanha do presidente
bolsonaro aqui na Bahia.Como é também inaceitável ver JOÃO ROMA e Victor Azevedo
- o seu assessor e presidente estadual do PL na Bahia - colocando petistas e outros
esquerdistas dentro do partido do presidente bolsonaro*.”

Top 7a Imagem mais compartilhada
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A 7a 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 20 de
Setembro de 2022 e 20 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
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “Antes os bosonarista falavam que lula não podia sair na rua hoje os bosonarista enverteram a palavra por pesquisas e fraude só porque lula tá na rua
”

Top 8a Imagem mais compartilhada

A 8a 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 21 de
Setembro de 2022 e 22 de Setembro de 2022
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Figura 15: 8a imagem mais compartilhada.
Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “Amanhã 22/09/2022 lula no SBT com o bosonarista doente mental”
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• “Assista hoje lula no SBT aparte das 19;00 de frete a frente com o bosonarista doente mental”

Top 9a Imagem mais compartilhada

A 9a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 2 vezes por 1 usuários distintos em
2 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 16: 9a imagem mais compartilhada.
Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “Atenção pessoal em Santa Rita Paraiba Olha o Brasil de bolsonaro uma mãe pedindo esmola para alimentar os seus filhos Isso é uma vergonha vamos muda!”

Top 10a Imagem mais compartilhada

A 10a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 2 vezes por 1 usuários distintos
em 2 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 20 de
Setembro de 2022 e 20 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
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “Hoje vice do ex-presidiário Lula, Alckmin tem histórico de escândalos relembrados por
internautas, veja alguns Ao longo do último governo de Geraldo Alckmin em São Paulo, a
bancada do Partido dos Trabalhadores (PT), que hoje é sua aliada, apresentou 23 pedidos
solicitando a criação de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI). Apenas duas foram
instituídas. A CPI da Merenda e a CPI das OSs, como ficaram conhecidas. Continua nos
comentários”

Top 11a Imagem mais compartilhada

A 11a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 2 vezes por 1 usuários distintos
em 2 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 18: 11a imagem mais compartilhada.
Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “A imprensa só fala em Lula e Bolsonaro. Faz de tudo pra esconder Ciro Gomes. Por quê?”

Top 12a Imagem mais compartilhada

A 12a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 2 vezes por 2 usuários distintos
em 2 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 19: 12a imagem mais compartilhada.
Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “*DEU CIRO* É O ASSUNTO DO MOMENTO NO TWITTER AGORA! O Jornal O Globo lançou um
teste para saber com qual dos candidatos você mais se identifica e o resultado é um só: *É
CIRO GOMES 12 PRESIDENTE*. Vamos bombar ainda mais? *TUITAÇO AGORA* # *DEU
CIRO* Hora início: AGORA Dicas: 1 Utilize memes ou artes 2 Utilize textos pequenos
Cada um produza e publique seus tweets. Comentar (mínimo 3 palavras) + a TAG para
acelerar a subida. Ideia, Exemplo e Militância! ”

Top 13a Imagem mais compartilhada

A 13a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 2 vezes por 1 usuários distintos
em 2 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 21 de
Setembro de 2022 e 21 de Setembro de 2022
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Figura 20: 13a imagem mais compartilhada.
Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “Vou botar o alarme pra não perder e lula rapaz”
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Top 14a Imagem mais compartilhada

A 14a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 2 vezes por 1 usuários distintos
em 2 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 21: 14a imagem mais compartilhada.
Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “Que se lascar os bosonarista que votar em mim eu Messias Bolsonaro sou e lula até nós
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meus comicio e 13 lula presidente”

Top 15a Imagem mais compartilhada

A 15a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 2 vezes por 1 usuários distintos
em 2 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 22: 15a imagem mais compartilhada.
Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “Confirmado lula na casa do bosonarista doente mental”

Top 16a Imagem mais compartilhada
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A 16a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 2 vezes por 1 usuários distintos
em 2 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 23: 16a imagem mais compartilhada.
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Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “Doença diabólica desse Bolsonaro só sabe mentir e falar do lula

”

Top 17a Imagem mais compartilhada

A 17a imagem mais compartilhada foi enviada um total de 2 vezes por 1 usuários distintos
em 2 diferentes grupos. Essa imagem foi encontrada nos nossos dados entre o período de 21 de
Setembro de 2022 e 21 de Setembro de 2022

Figura 24: 17a imagem mais compartilhada.
Para dar mais contexto, observamos os textos enviados junto a este arquivo de mídia no
WhatsApp. Com essa imagem, foram enviada as seguintes mensagens:
• “O Bob Jefferson aprontando antes das eleições.

O lance do cara é só tumulto

pelamorrr.
Roberto Jefferson aciona Justiça Militar para que Bolsonaro mande
Forças Armadas agirem contra STF. Político pede que presidente da República e ministro da Defesa sejam condenados por omissão caso não apliquem o artigo 142
da Constituição. https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/roberto-jeffersonaciona-justica-militar-para-que-bolsonaro-mande-forcas-armadas-agirem-contra-stf”
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