
 
 

Chegamos à terceira semana das cam-
panhas eleitorais para as eleições munici-
pais de 2020. A equipe do Manchetômetro 
tem monitorado as campanhas no Face-
book dos candidatos às prefeituras das ca-
pitais brasileiras. Nessa semana verifica-
mos, mais uma vez, a influência da pande-
mia da Covid-19 no cenário eleitoral.  

Além do tópico estar presente em muitas 
das publicações, observamos que nas cam-
panhas de rua a maioria dos candidatos se 
preocupa em utilizar máscara, manter o 
distanciamento em conversas com os elei-
tores, e que as passeatas apresentam um 
número reduzido de apoiadores. Até mês-

mo nas lives alguns candidatos optam por 
utilizar máscaras e dispor álcool em gel. 

O relatório dessa semana compreende o 
período de 12 a 18 de outubro de 2020. 
Além de nossa amostra geral, com os can-
didatos das 26 capitais brasileiras, esta se-
mana também iremos observar a disputa e-
leitoral em seis cidades específicas: Rio de 
Janeiro, São Paulo, Cuiabá, Fortaleza, Porto 
Velho e Vitória. 

Nessa semana foram observadas 7.871 pu-
blicações nas 319 páginas da amostra geral, 
que geraram 533.982 compartilhamentos, 
414.006 comentários e 4.165.682 reações. 



 
 

Os principais recursos utilizados nos posts 
foram fotos (56%), vídeos (40%), links (3%) 
e somente texto (2%).  

Dentre os 20 posts mais compartilhados du-
rante o período, a liderança ficou com Ma-
nuela d’Ávila (PCdoB/RS), que reproduziu 
um vídeo de Walter Casagrande criticando 
a contratação de Robinho pelo Santos após 
o jogador ter sido condenado por estupro 
na Itália. Em seguida, temos um post de Ar-
thur do Val (Patriota/SP) desaprovando a 
soltura de um homem preso por agredir 
uma mulher devido à falta de flagrante. 

Em terceiro, aparece Guilherme Boulos 
(PSOL/SP) utilizando-se de uma sátira ao 
governo do PSDB para desejar feliz dia dos 
professores. O candidato consta ainda em 
mais dez posições do ranking, divulgando 
sua campanha, as ações de sua vice Luiza 
Erundina - quando foi prefeita da cidade -, 
criticando Celso Russomanno (Republica-
nos/SP) e ressaltando que não deve haver 

rivalidade entre as forças de esquerda. 
Também se destaca no ranking Marcelo Cri-
vella (Republicanos/RJ) com três posts.   

Em um deles Crivella celebra a suspensão 
da decisão do TRE que o tornou elegível e 
divulga sua campanha. Joice Hasselmann 
(PSL/SP) emplacou dois posts no ranking, 
ambos criticando o Ministro Marco Aurélio 
pela soltura de diversos presos, com foco 
no caso de André do Rap. 

O candidato Amazonino Mendes 
(PODE/AM) compõe o ranking com um ví-
deo de divulgação de sua campanha, de 
tom informal e que faz referência ao famo-
so jogo online Free Fire. Por fim, Fernanda 
Melchionna (PSOL/RS) aparece com uma 
publicação criticando o governo Bolsonaro 
a partir do caso do senador e vice-líder do 
governo, Chico Rodrigues (DEM/RR), que 
foi pego pela Polícia Federal com dinheiro 
na cueca. 



 

 

  
 

 



 
 

SÃO PAULO 

No pleito da capital paulista foram observa-
das 684 publicações nas 14 páginas da 
amostra, que geraram 188.715 comparti-
lhamentos, 125.555 comentários e 
1.774.103 reações. Os principais recursos 
utilizados nos posts foram fotos (52%), ví-
deos (41%), links (5%) e somente texto (1%). 

Entre os 10 posts mais compartilhados des-
sa semana, Arthur do Val (Patriotas/SP), 
também conhecido como Mamãe Falei por 
seu Canal no Youtube, lidera com o post 
mencionado anteriormente, no qual critica 
a soltura de um homem agressor por falta 
de flagrante. Em seguida vem Guilherme 
Boulos (PSOL/SP), com oito das dez pos-
tagens mais compartilhadas. O candidato 
denuncia através do humor o governo do 
PSDB por usar a polícia para reprimir pro-
testos passados dos professores e homena-
geia estes profissionais pelo seu dia.  

Boulos também indica como fazer doação 
para sua campanha; critica Bolsonaro, 
Celso Russomanno (Republicanos/SP) e o 
cancelamento dos debates na televisão; a-
presenta suas propostas para superação da 
crise pandêmica; e destaca o aumento de 
três pontos percentuais de sua candidatura 
(de 9 para 12%) na última pesquisa Data-
folha1. O candidato do PSOL ainda ressalta 
o envolvimento de Russomanno na investi-
gação da Máfia da Merenda, em 2016, e cri-
tica a fala do concorrente sobre a situação 
das pessoas de rua com a Covid-19. 

 
1 https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/eleicoes/2020/noticia/2020/10/08/pesquisa-

 

 

 

datafolha-em-sao-paulo-russomanno-27percent-covas-
21percent-boulos-12percent-franca-8percent.ghtml  
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Na 9ª e 10ª posição temos um post em que 
famosos manifestam seu apoio a Boulos e 
sua entrevista ao Estadão, na qual após ser 
perguntado por Eliane Castanhêde sobre a 
necessidade de o PSOL tomar uma posição 
dianteira em relação ao PT, o candidato res-
ponde que o adversário não é o PT e nem a 

esquerda. Por fim, temos Joice Hasselmann 
(PSL) na quinta colocação no ranking, em 
post crítico ao Ministro Marco Aurélio, por 
ter concedido habeas corpus a diversos 
presos, especialmente André do Rap, enfa-
tizando o prejuízo financeiro de São Paulo 
na busca do mesmo.

  

1.031.453

726.291

107.962
61.827 49.786 33.722 22.029 20.540 17.273 9.843

Guilherme
Boulos (PSOL)

Arthur do Val
(PATRI)

Joice
Hasselmann

(PSL)

Jilmar Tatto
(PT)

Márcio França
(PSB)

Bruno Covas
(PSDB)

Levy Fidelix
(PRTB)

Celso
Russomanno

(Republicanos)

Orlando Silva
(PCdoB)

Andrea
Matarazzo

(PSB)

Engajamento Total
Soma de Compartilhamentos Soma de Comentários Soma de Reações Engajamento Total



 
 

RIO DE JANEIRO 

 

Na disputa eleitoral do Rio de Janeiro foram 
observadas 445 publicações nas 13 páginas 
da amostra, que geraram 52.638 comparti-
lhamentos, 47.786 comentários e 451.136 
reações. Os principais recursos utilizados 
nos posts foram fotos (54%), vídeos (39%), 
links (5%) e somente texto (2%). 

Os 10 posts mais compartilhados do perío-
do pertencem a Marcelo Crivella (Republi-
canos), candidato à reeleição na cidade, 
que na pesquisa do Datafolha de 22 de ou-

tubro de 2020 apresentava 13% das inten-
ções de voto. Em suas postagens, o candi-
dato divulga os feitos de seu governo; co-
memora a suspensão da decisão do TRE pe-
lo TSE que torna possível sua reeleição; faz 
propaganda dos investimentos em saúde 
de seu governo e da implementação de au-
las aos sábados (antes da pandemia) em es-
colas de bairros com maior vulnerabilidade 
social; critica uma possível volta do pedágio 
na linha amarela; e faz uma live com os ve-



 

 

readores Dr. Jairinho (Solidariedade/RJ) e 
Felipe Michel (PP/RJ) para falar sobre pers-
pectivas para a cidade, como em relação à 
crise causada pela pandemia da Covid-19. 

É interessante ressaltar que, além do fenô-
meno observado nas últimas semanas de 
tentativa por parte do candidato de asso-
ciar sua imagem à de Bolsonaro, as posta-
gens de Crivella frequentemente apresen-
tam um apelo religioso, seja com hashtags 
como #ComDeusPelaFamíliaPeloRio, ou 

com o uso de passagens bíblicas. Nomea-
damente, a passagem de João 8:32 (“Co-
nheceis a verdade, e a verdade vos liber-
tará”) é utilizada em grande parte dos 
posts, em um estilo bolsonarista de se opor 
às informações trazidas pela mídia tradicio-
nal. Também é curioso o fato de apesar de 
ser o líder em engajamento na rede entre 
os candidatos da cidade, Crivella, nessa se-
mana, publicou menos do que onze de seus 
concorrentes, com o total de 22 posts.

 

 



 
 

CUIABÁ 

Na disputa pela capital matogrossense fo-
ram observadas 107 publicações nas 6 pá-
ginas da amostra, que geraram 2.166 com-
partilhamentos, 3.922 comentários e 14.143 
reações. Os principais recursos utilizados 
nos posts foram fotos (63%), vídeos (26%) e 
links (11%). 

Entre os 10 posts mais compartilhados, Gi-
sela Simona (PROS) aparece na liderança 
com uma publicação em resposta ao co-
mentário de seu adversário, Abílio Júnior 
(PODE), em um debate da Record, em que 
diz que Simona é uma excelente candidata 
“mesmo sendo mulher”. No vídeo de res-
posta, diversas mulheres aparecem falando 
o que fazem, ironizando a sentença proferi-
da pelo adversário. A candidata também a-
parece na terceira posição, divulgando 
novamente o acontecido, defendendo as 
mulheres e divulgando seu plano de políti-
cas públicas para esse grupo. As outras oito 
posições do ranking ficam com Emanuel Pi-
nheiro (MDB). O candidato ressalta a sua li-
derança, com 38,7%, na pesquisa de inten-
ção de votos do Instituto Olhar Dados (10 a 
12 de outubro), se compromete com a edu-
cação e a valorização dos professores, di-
vulga seus canais de comunicação, espe-
cialmente o WhatsApp, suas ações para as 
crianças e idosos (com os Centros de Con-
vivência de Idosos – CCI) e sua vida pessoal, 
e apoia a participação das mulheres na po-
lítica e o movimento de mulheres de seu 

 
2 https://g1.globo.com/mt/mato-
grosso/eleicoes/2020/noticia/2020/10/16/pesquisa-ibope-

partido com a hashtag #MovimentoMu-
lher15. Embora seja o candidato com a me-
nor quantidade de publicações (11), Ema-
nuel Pinheiro consegue o maior número de 
compartilhamentos com essas, totalizando 
926. Contudo, a pesquisa Datafolha2 divul-
gada pelo candidato, de 16 de outubro, in-
dica Abílio Júnior na liderança, com 26% das 
intenções de voto, Pinheiro em segundo lu-
gar, com 20%, e Simona em terceiro lugar, 
com 11%. 
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FORTALEZA 

No pleito da cidade de Fortaleza foram ob-
servadas 338 publicações nas 10 páginas da 
amostra, que geraram 20.011 compartilha-
mentos, 21.752 comentários e 170.971 rea-
ções. Os principais recursos utilizados nos 
posts foram fotos (61%), vídeos (37%), links 
(1%) e somente texto (1%). 

Entre os 10 posts mais compartilhados, Ca-
pitão Wagner (PROS) assume a liderança 
com a divulgação pelo Jornal da Band de 
pesquisa de em que seu nome aparece em 
primeiro lugar, com 35% das intenções de 
voto, de acordo com a Paraná Pesquisas. O 
candidato emplacou mais cinco posts no 
ranking. Divulgou a pesquisa do Datafolha, 
em que apresentava 33% das intenções de 
voto. Além disso, fez uma live, em tom de 
conversa mais informal, com Kaio Cardoso, 
filho de 13 anos da sua candidata à vice-pre-
feita, Karla Cardoso (PODE), que possui de-
ficiência física e participou de uma campa-
nha para receber uma doação de medula 
óssea. Wagner manifestou também apoio 
ao Senador Eduardo Girão (PODE/CE), em 
sua publicação a favor da operação da Polí-
cia Federal no Ceará de cumprimento de 
mandados da Lava Jato. A candidata Luizi-
anne Lins (PT) responde por três posts no 
ranking. Nestes divulga o segundo lugar na 
pesquisa Ibope, com 23% das intenções de 
voto, promove o jingle de sua campanha e 
pede apoio nas redes sociais. Por fim, o can-
didato José Sarto (PDT) aparece com uma 
publicação também divulgando a pesquisa 
Ibope, com 16% das intenções de voto, e 
seu crescimento nas pesquisas desde o dia 

25 de setembro, quando tinha 5,1%, de a-
cordo com o Instituto Zaytec. Apesar de pe-
quenas divergências entre as pesquisas 
mencionadas, em todas Capitão Wagner a-
parece em primeiro (entre 28% e 35%), Lui-
zianne Lins em segundo (entre 15% e 24%) 
e Sarto em terceiro (entre 15% e 16%). 
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PORTO VELHO 

Na disputa eleitoral de Porto Velho foram 
observadas 15 páginas, que geraram 
15.155 compartilhamentos, 12.842 
comentários e 45.909 reações. Os 
principais recursos utilizados nos posts 
foram fotos (58%), vídeos (35%), links 
(3%) e somente texto (3%). 

Entre os 10 posts mais compartilhados da 
semana, Breno Mendes (AVANTE) leva a 
liderança e metade das publicações do 
ranking. O primeiro colocado é um vídeo 
do candidato juntamente com seu vice, 
Pastor Josinelio (Patriotas), visitando um 
bairro na Zona Leste da capital e mos-
trando sua precariedade, enquanto todas 
as outras são de passeatas ou eventos 
com apoiadores. O candidato é co-
nhecido como o Fiscal do Povo e utiliza-se 
desse termo em todas as suas publica-
ções, que refletem exatamente essa ima-
gem, de uma figura próxima à população. 
Já o candidato e atual prefeito, Dr. Hildon 
(PSDB), tem quatro publicações no ran-
king. Duas delas mostram as obras reali-
zadas em sua gestão para revitalizar a Es-
trada de Ferro Madeira Mamoré, um pa-
trimônio da cidade. O candidato também 
aposta nas lives, realizando-as bissema-
nalmente (às terças e quintas-feiras) pra 
debater sobre assuntos de interesse pú-
blico. As dessa semana trataram das o-
bras de iluminação realizadas, com a pre-
sença do Diretor da Empresa Municipal 
de Desenvolvimento Urbano (EMDUR), e 
sobre educação, na qual o candidato re-

cebe junto com sua esposa, a Primeira-
Dama Ieda Chaves, o Secretário de Edu-
cação e a Secretária Adjunta de Educação 
da cidade.  

Por fim, o candidato Lindomar Garçon 
(Republicanos) aparece com um post na 
10ª posição, com uma live, junto a sua vi-
ce, a policial militar Milene Barreto (Repu-
blicanos), na qual discutem o resumo da 
agenda da semana, ações de campanha e 
suas propostas. 
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VITÓRIA  

A disputa pela prefeitura de Vitória 
rendeu 191 publicações nas 8 páginas da 
amostra, que geraram 3.037 compartilha-
mentos, 1.869 comentários e 16.589 rea-
ções. Os principais recursos utilizados 
nos posts foram fotos (59%), vídeos 
(40%), links (1%) e somente texto (1%). 

Entre os 10 posts mais compartilhados, 
oito pertencem ao Delegado Lorenzo Pa-
zolini (Republicanos), que adota como 
slogan de campanha o lema “Paz e Igual-
dade” (#PazeIgualdade), utilizado em 
quase todas as postagens. Em suas publi-
cações, Pazolini divulga sua campanha, 
defende a volta do restaurante popular 
de Vitória, trata de políticas para as crian-
ças e jovens e, especialmente, a questão 
da violência, trazendo vídeos com casos 
que ocorreram na cidade. O candidato, 
que era delegado da Polícia Militar, faz 
um forte apelo à segurança pública em 
sua campanha, inclusive com um post so-
bre sua carreira na PM. 

As outras duas posições do ranking fica-
ram com Fabrício Gandini (Cidadania), 
com posts em que divulga sua campanha 
e seu plano de governo, ambos com um 
foco no diálogo com a população. 

CONCLUSÕES 

Observamos esta semana que os posts mais compartilhados se afastaram dos temas na-
cionais e começaram a discutir os resultados de pesquisas de opinião. Contudo, ainda se notar 
a presença de diversos temas que não são de competência municipal: discussões sobre a a-
tuação da Polícia Militar, a Operação Lava Jato e as decisões do STF. Embora seja cedo para 
realizarmos inferências e dadas as peculiaridades locais das disputas municipais, continua a 
se confirmar o descolamento relativo do engajamento obtido nas mídias sociais pelas cam-
panhas dos candidatos e seu desempenho nas pesquisas de intenção de voto. Vejamos se até 
o primeiro turno essa hipótese se confirma. 
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Ranking 
Geral 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 Manuela 
D'Ávila Importante fala do Casagrande vídeo 16-out-20 6.827 

https://www.face-
book.com/manuelada-
vila/ví-
deos/3281703538609282/ 

2 Arthur do 
Val 

Você provavelmente viu o vídeo 
que postei aqui de um MONSTRO 
agredindo uma mulher.  Hoje, ele 
saiu livre da delegacia. O delegado 
o liberou por não haver flagrante.  O 
Brasil é uma piada de mal gosto. 

foto 16-out-20 6.448 

https://www.face-
book.com/arthurdo-
val/pho-
tos/a.2450091161891891/
2814908575410146/?type
=3 

3 Guilherme 
Boulos 

Ser professor em São Paulo é um 
ato de resistência! foto 16-out-20 4.408 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
853929268090949/?type=
3 

4 Marcelo 
Crivella 

Ótima notícia, pessoal: "TSE cancela 
decisão do TRE e Crivella pode se 
eleger."   E conhecereis a verdade, e 
a verdade vos libertará. João 8:32  
https://pleno.news/brasil/eleicoes-
2020/crivella-obtem-liminar-no-
tse-e-podera-concorrer-em-no-
vembro.html 

foto 13-out-20 4.309 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/pho-
tos/a.653641624659091/3
614453228577901/?type=
3 

5 Guilherme 
Boulos 

Uma cidade, dois mundos.  Você 
pode ajudar a campanha fazendo 
uma doação em https://doebou-
los.com/?ref=facebook 

foto 13-out-20 4.104 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.403745789775978/1
850774285073114/?type=
3 

6 Guilherme 
Boulos 

Uma das primeiras ações de Luiza 
Erundina 50, em 1989, foi liberar o 
skate em ruas e parques. O esporte, 
prestes a estrear nas Olimpíadas, 
ano que vem, tinha sido proibido 
por lei na cidade, em maio/1988, 
por Jânio Quadros. Jovens perde-
ram lazer com a medida autoritária 
e praticantes profissionais, espaço 
pra treinar. A prefeita criou políticas 
públicas, e praças e parques come-
çaram a ganhar pistas de skate. Em 
1990, a Secretaria de Esportes já 
promovia, na Av. Tiradentes, um 
campeonato de street style, inse-
rindo SP na rota profissional. Foi de 
Erundina Radical o primeiro passo 
para fazer da cidade, hoje, sede de 
campeonatos mundiais, referência 
na cena do skate. #TBTErundina 
#skate #juventude #lazeresegu-
rança #olimpiadas 

foto 15-out-20 3.660 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.403745789775978/1
853339714816571/?type=
3 

7 Amazonino 
Mendes 

Uma partida de Free Fire com Ama-
zonino no squad?   Confere aí!   

vídeo 13-out-20 3.486 https://www.face-
book.com/AmazoninoA-



 

 

#FreeFire #ChamaNoSquad #oPai-
TaOn 

Mendes/ví-
deos/1280484555623272/ 

8 Joice Has-
selmann 

MARCO AURÉLIO CONCEDEU 225 
HABEAS CORPUS EM 2020. Deste 
total, cerca  de 92 presos consegui-
ram liminares do ministro que leva-
ram em conta o vencimento do 
prazo de revisão das prisões. Desses 
92 casos — 21 aparecem também 
na base do CNJ com mandados de 
prisão em aberto, incluindo o líder 
da facção criminosa PCC André do 
Rap. 

foto 16-out-20 3.390 

https://www.face-
book.com/joicehassel-
mann/pho-
tos/a.565652050173655/4
644715138933972/?type=
3 

9 Guilherme 
Boulos 

Estão tentando impedir nossa cam-
panha de crescer! vídeo 12-out-20 3.386 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/ví-
deos/1475261389335723/ 

10 Guilherme 
Boulos 

Que honra receber essas mensa-
gens. Somos todos Boulos e Erun-
dina pra virar o jogo em SP! 

vídeo 14-out-20 3.353 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/ví-
deos/3526301277391816/ 

11 Guilherme 
Boulos Até a merenda? foto 14-out-20 3.241 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.403745789775978/1
851464735004069/?type=
3 

12 Guilherme 
Boulos 

A declaração mais desumana da 
campanha. foto 14-out-20 3.078 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
851956071621602/?type=
3 

13 Guilherme 
Boulos 

Nossos adversários não estão na es-
querda! vídeo 17-out-20 2.794 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/ví-
deos/678069412753084/ 

14 Guilherme 
Boulos 

TVs são concessões públicas! #que-
remosdebate foto 12-out-20 2.707 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.403745789775978/1
849334631883746/?type=
3 

15 Guilherme 
Boulos 

Eu e a Luiza Erundina temos palavra 
e compromisso com o povo. Dife-
rente de uns aí... 

foto 17-out-20 2.636 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.403745789775978/1
855011454649397/?type=
3 

16 Fernanda 
Melchionna 

O vice-líder do governo Bolsonaro 
no Senado escondeu dinheiro entre 
as nádegas durante uma busca e 
apreensão da PF! Parece roteiro de 
filme surrealista mas é o velho jeito 
de fazer política, em um governo 
que semana passada afirmou não 

foto 15-out-20 2.526 

https://www.face-
book.com/fernandap-
sol/pho-
tos/a.1502252729886505/
3147019485409813/?type
=3 



  

 

 

existir mais corrupção no país. #Fo-
raBolsonaro 

17 Guilherme 
Boulos 

Obrigado pelas palavras e pelo 
apoio, Wagner. Nós vamos virar 
esse jogo em SP! 

vídeo 14-out-20 2.460 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/ví-
deos/990587978112586/ 

18 Joice Has-
selmann 

Custo inicial para os PAULISTAS: 2 
MILHÕES. Será que MA pensou nas 
vidas e nas famílias brasileiras?  
https://noticias.uol.com.br/colu-
nas/josias-de-
souza/2020/10/14/sp-orcou-a-
caca-ao-chefao-do-pcc-em-r-2-
mi.htm 

foto 14-out-20 2.392 

https://www.face-
book.com/joicehassel-
mann/pho-
tos/a.565652050173655/4
636967966375356/?type=
3 

19 Marcelo 
Crivella Bom dia 🙌🏻 foto 16-out-20 2.374 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/pho-
tos/a.653641624659091/3
621860361170521/?type=
3 

20 Marcelo 
Crivella 

Esses paparazzi não são mole não...  

😂😂😂  O Rio vai votar Crivella!  
#Crivella10 #MarceloCrivella #Cri-
vella #Eleicoes2020 #Eleicoes 
#ComDeusPelaFamíliaPeloRio #Bol-
soCriva10 #RiodeJaneiro #RJ #Erre-
jota #Bolsonaro #conservadorismo 
#direita 

vídeo 17-out-20 2.309 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/ví-
deos/450222479295337/ 



 

 

Ranking 
SP 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 Arthur do 
Val 

Você provavelmente viu o vídeo 
que postei aqui de um MONSTRO 
agredindo uma mulher.  Hoje, ele 
saiu livre da delegacia. O delegado 
o liberou por não haver flagrante.  
O Brasil é uma piada de mal gosto. 

foto 16-out-20 6.447 

https://www.face-
book.com/arthurdo-
val/pho-
tos/a.2450091161891891/
2814908575410146/?type
=3 

2 Guilherme 
Boulos  

Ser professor em São Paulo é um 
ato de resistência! foto 16-out-20 4.408 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
853929268090949/?type=
3 

3 Guilherme 
Boulos  

Uma cidade, dois mundos.  Você 
pode ajudar a campanha fazendo 
uma doação em https://doebou-
los.com/?ref=facebook 

foto 13-out-20 4.104 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.403745789775978/1
850774285073114/?type=
3 

4 Guilherme 
Boulos  

Uma das primeiras ações de Luiza 
Erundina 50, em 1989, foi liberar o 
skate em ruas e parques. O es-
porte, prestes a estrear nas Olimpí-
adas, ano que vem, tinha sido proi-
bido por lei na cidade, em 
maio/1988, por Jânio Quadros. Jo-
vens perderam lazer com a medida 
autoritária e praticantes profissio-
nais, espaço pra treinar. A prefeita 
criou políticas públicas, e praças e 
parques começaram a ganhar pis-
tas de skate. Em 1990, a Secretaria 
de Esportes já promovia, na Av. Ti-
radentes, um campeonato de 
street style, inserindo SP na rota 
profissional. Foi de Erundina Radi-
cal o primeiro passo para fazer da 
cidade, hoje, sede de campeonatos 
mundiais, referência na cena do 
skate. #TBTErundina #skate #juven-
tude #lazeresegurança #olimpiadas 

foto 15-out-20 3.659 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.403745789775978/1
853339714816571/?type=
3 

5 Joice Has-
selmann 

MARCO AURÉLIO CONCEDEU 225 
HABEAS CORPUS EM 2020. Deste 
total, cerca  de 92 presos consegui-
ram liminares do ministro que leva-
ram em conta o vencimento do 
prazo de revisão das prisões. Des-
ses 92 casos — 21 aparecem tam-
bém na base do CNJ com manda-
dos de prisão em aberto, incluindo 
o líder da facção criminosa PCC An-
dré do Rap. 

foto 16-out-20 3.390 

https://www.face-
book.com/joicehassel-
mann/pho-
tos/a.565652050173655/4
644715138933972/?type=
3 

6 Guilherme 
Boulos  

Estão tentando impedir nossa cam-
panha de crescer! vídeo 12-out-20 3.386 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/ví-
deos/1475261389335723/ 



  

 

 

 

 

7 Guilherme 
Boulos  

Que honra receber essas mensa-
gens. Somos todos Boulos e Erun-
dina pra virar o jogo em SP! 

vídeo 14-out-20 3.353 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/ví-
deos/3526301277391816/ 

8 Guilherme 
Boulos  Até a merenda? foto 14-out-20 3.241 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.403745789775978/1
851464735004069/?type=
3 

9 Guilherme 
Boulos  

A declaração mais desumana da 
campanha. foto 14-out-20 3.078 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/pho-
tos/a.556881091129113/1
851956071621602/?type=
3 

10 Guilherme 
Boulos  

Nossos adversários não estão na 
esquerda! vídeo 17-out-20 2.794 

https://www.face-
book.com/guilhermebou-
los/ví-
deos/678069412753084/ 



 

 

Ranking 
RJ 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 Marcelo 
Crivella 

Ótima notícia, pessoal: "TSE cancela 
decisão do TRE e Crivella pode se 
eleger."   E conhecereis a verdade, e 
a verdade vos libertará. João 8:32  
https://pleno.news/brasil/eleicoes-
2020/crivella-obtem-liminar-no-
tse-e-podera-concorrer-em-no-
vembro.html 

foto 13-out-20 4.309 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/pho-
tos/a.653641624659091/3
614453228577901/?type=
3 

2 Marcelo 
Crivella Bom dia 🙌🏻 foto 16-out-20 2.373 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/pho-
tos/a.653641624659091/3
621860361170521/?type=
3 

3 Marcelo 
Crivella 

Esses paparazzi não são mole não...  

                          O Rio vai votar Crivella!  
#Crivella10 #MarceloCrivella #Cri-
vella #Eleicoes2020 #Eleicoes 
#ComDeusPelaFamíliaPeloRio #Bol-
soCriva10 #RiodeJaneiro #RJ #Erre-
jota #Bolsonaro #conservadorismo 
#direita 

vídeo 17-out-20 2.307 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/ví-
deos/450222479295337/ 

4 Marcelo 
Crivella 

Da série João 8:32  "E conhecereis a 
verdade, e a verdade vos libertará.”  
#Crivella10 #MarceloCrivella #Cri-
vella #Eleicoes2020 #Eleicoes 
#ComDeusPelaFamíliaPeloRio #Bol-
soCriva10 #RiodeJaneiro #RJ #Erre-
jota #Bolsonaro #conservadorismo 
#direita 

vídeo 16-out-20 2.202 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/ví-
deos/354420922470107/ 

5 Marcelo 
Crivella 

Uma história de verdade, revela 
parcerias concretas e transparen-
tes.  Assistam o programa até o fi-
nal, e tenham a certeza: o que Deus 
uniu, nada vai separar. Jair Messias 
Bolsonaro  #Crivella10 #MarceloCri-
vella #Crivella #Eleicoes2020 #Elei-
coes #ComDeusPelaFamíliaPeloRio 
#BolsoCriva10 #RiodeJaneiro #RJ 
#Errejota #Bolsonaro #conservado-
rismo #direita 

vídeo 17-out-20 1.487 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/ví-
deos/264085401626788/ 

6 Marcelo 
Crivella 

Da série João 8:32  VOCÊ SABIA?  
Foram mais de 18 mil itens compra-
dos, somando 370 milhões investi-
dos para melhorar o atendimento 
da saúde do povo carioca. Confira o 
vídeo e fique por dentro de toda a 
verdade!  “Conhecereis a verdade, e 
a verdade vos libertará.”  #Cri-
vella10 #MarceloCrivella #Crivella 
#Eleicoes2020 #Eleicoes 
#ComDeusPelaFamíliaPeloRio #Bol-
soCriva10 #RiodeJaneiro #RJ #Erre-
jota #Rio 

vídeo 14-out-20 1.162 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/ví-
deos/391117285244070/ 



  

 

 

 

 

 

7 Marcelo 
Crivella 

#Crivella10 #MarceloCrivella 
#ComDeusPelaFamíliaPeloRio #Bol-
soCriva10 

foto 12-out-20 976 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/pho-
tos/a.653641624659091/3
610860362270521/?type=
3 

8 Marcelo 
Crivella 

#TBT   Pessoal, desde 2017, estamos 
na luta contra este pedágio que rou-
bava 1 milhão por dia do povo cari-
oca, e que, ainda por cima, surgiu 
de obras superfaturadas!  Graças a 
Deus, agora em 2020, A LINHA 
AMARELA PASSOU A SER DO CARI-
OCA!  E vamos recuperar ainda 
muito mais em favor do nosso povo. 
Este é só o primeiro passo.  Desistir, 
Jamais!  “ E conhecereis a verdade, 
e a verdade vos libertará.” João 
8:32  #Crivella10 #MarceloCrivella 
#Crivella #Eleicoes2020 #Eleicoes 
#ComDeusPelaFamíliaPeloRio #Bol-
soCriva10 #RiodeJaneiro #RJ #Erre-
jota #Bolsonaro #conservadorismo 
#direita 

foto 15-out-20 831 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/pho-
tos/a.175506189139306/1
371831839506729/?type=
3 

9 Marcelo 
Crivella 

Da série João 8:32  VOCÊ SABIA? An-
tes da pandemia, pela primeira vez 
no Rio, as escolas dos bairros caren-
tes abriam aos sábados. Um total de 
20 mil crianças tinham aulas de re-
forço e atividades físicas, além de 
almoçarem antes de voltar pra casa, 
na certeza de que nenhum aluno 
passaria fome no final de semana.  
Mas isso não contaram pra você, 
né?!  “Conhecereis a verdade, e a 
verdade vos libertará.”  #Crivella10 
#MarceloCrivella #Crivella #Elei-
coes2020 #Eleicoes #ComDeusPela-
FamíliaPeloRio #BolsoCriva10 #Rio-
deJaneiro #RJ #Errejota #Bolsonaro 
#conservadorismo #direita 

vídeo 16-out-20 812 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/ví-
deos/2636954149901583/ 

10 Marcelo 
Crivella   vídeo 12-out-20 769 

https://www.face-
book.com/marcelocri-
vella/ví-
deos/1287319994954000/ 



 

 

Ranking 
CUIABÁ 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 Gisela Si-
mona 

Mesmo sendo mulher somos 
profissionais, mães, filhas, donas 
de casa, estamos na política, nas 
ruas e com muita CORAGEM ba-
talhamos pelo que acreditamos.  
Mesmo sendo mulher precisa-
mos ser VALORIZADAS, RECO-
NHECIDAS e RESPEITADAS.  
Mesmo sendo mulher vamos 
ocupar os espaços que quiser-
mos e deixar a nossa VOZ ecoar 
por todos os cantos da cidade.  
Mesmo sendo mulher eu estou 
PREPARADA e com muita von-
tade política para criar, com 
transparência, eficiência e res-
ponsabilidade, uma cidade mais 
humana, justa, acessível e iguali-
tária.  Mesmo sendo mulher eu 
REPRESENTO a TODOS e vou SIM 
construir uma NOVA HISTÓRIA 
para Cuiabá. 

🧡𝟵𝟬💙🤲🏾🤲🏽🤲🏼  #falagisela 
#eleições2020cuiabá #mãoslim-
pas #batebatenopeito #gisela90 
#mulhernapolitica #maestrofa-
briciocarvalho #umanovahisto-
ria #giselasimona #comba-
teàcorrupção #cuiaba #cuia-
bamt #giselaprefeita #mesmo-
sendomulher #vaiterprefeitasim 

vídeo 

8/10 847 

https://www.face-
book.com/brunoen-
glerdm/ví-
deos/663460714307398/ 

2 Emanuel 
Pinheiro 

Pela confiança, pela esperança e 
pelo carinho de cada um de vo-
cês, só posso dizer: obrigado!   
Nossa caminhada sempre seguiu 
e seguirá com foco nas pessoas e 
nas entregas que têm o poder de 
melhorar e transformar vidas.   
Para alguns, pesquisas podem 
representar apenas números, 
mas para mim, representam o 
resultado de toda a dedicação e 
trabalho por nossa gente.   No-

vamente, muito obrigado! 💚   
Confira a pesquisa realizada pelo 
Instituto Olhar Dados entre os 
dias 10 e 12 de outubro: 
https://bit.ly/2GZMUCf  (Mar-
gem de erro: 4%)  #EmanuelPi-
nheiro15 #EmanuelPrefeito 
#AmorPorCuiabá 

link 

9/10 491 

https://oglobo.globo.com/
brasil/eleicoes-2020/bol-
sonaro-entra-na-campa-
nha-eleitoral-em-bh-
grava-vídeo-de-apoio-
bruno-engler-
24684996?versao=amp 

3 Gisela Si-
mona 

Nós, mulheres, somos 54% da 
população de Cuiabá e é inad-
missível que comentários como 

foto 
8/10 365 

https://www.face-
book.com/brunoen-
glerdm/pho-



  

 

esse do Abílio ainda aconteçam.   
Todas nós temos VOZ para lutar-
mos pelo que é JUSTO e MERE-
CEMOS ser VALORIZADAS pelo 
que somos e acreditamos!   Nós, 
mulheres, PRECISAMOS de re-
presentatividade para combater 
o machismo, a violência física e 
moral e os julgamentos de que 
não temos capacidade para a 
POLÍTICA, porque TEMOS.   Por 
isso um dos eixos principais do 
nosso Plano de Governo são po-
líticas públicas de valorização e 
capacitação das mulheres. Tanto 
no âmbito da saúde, educação e 
profissionalização.   Eu estou 
aqui para REPRESENTAR TODOS 
vocês que acreditam, assim 
como eu, numa CUIABÁ que 
PRECISA e pode ser melhor, mais 
humana, mais justa e igualitária.  
#falagisela #giselasimona #vai-
terprefeitasim #mulhernapoli-
tica #cuiaba #gisela90 #elei-
coes2020cuiaba #giselaprefeita 
#giselamerepresenta #cuiabamt 
#giselaprefeita90 #falamulher 

tos/a.1864019567183777/
2642122126040180/?type
=3 

4 Emanuel 
Pinheiro 

Boa tarde, minha gente!   A edu-
cação sempre foi prioridade em 
nossa administração e os profes-
sores tiveram todos os direitos 
garantidos, qualidade de vida no 
trabalho e salários pagos em dia.   
Além desses direitos, quero 
aproveitar essa data tão especial 
para agradecer a esses profissio-
nais pelo empenho e dedicação 
nesse período de pandemia, em 
que continuaram ensinando 
nossas crianças de forma inte-
gral e adaptando-se a este novo 
momento.   Me comprometo a 
seguir trabalhando pela valoriza-
ção do servidor. Contem sempre 
comigo!   #EmanuelPinheiro15 
#EmanuelPrefeito #AmorPor-
Cuiabá #DiaDosProfessores 

vídeo 

10/10 363 

https://www.face-
book.com/brunoen-
glerdm/ví-
deos/3706065709415685/ 

5 Emanuel 
Pinheiro 

E aí minha gente, vamos conver-
sar?  Meus canais e redes sociais 
estão aqui, abertos 24h por dia e 
7 dias por semana, justamente 
para possibilitar essa nossa inte-

ração 💬   Sempre leio os co-
mentários que vocês deixam 
para mim e, de agora em diante, 
vou sempre separar um tempo 

vídeo 

10/10 361 

https://www.face-
book.com/brunoen-
glerdm/ví-
deos/391917702197880/ 



 

 

para vir aqui nesse nosso bate-
papo.   A primeira pergunta do 
#EmanuelResponde é uma bem 
engraçada e que, acreditem ou 
não, recebo quase todos os dias 

há mais de trinta anos 😂  As-
sista ao vídeo para descobrir que 
pergunta é essa e, se quiser re-
ceber um filtro do Instagram 
bem divertido, é só pedir lá no 
WhatsApp da nossa campanha.   
Adicione o número 65 99938-
1015 aos seus contatos e envie a 
mensagem #EmanuelResponde 
pelo Zap. Combinado?  #Emanu-
elResponde #EmanuelPi-
nheiro15 #EmanuelPrefeito 

6 Emanuel 
Pinheiro 

Quando me tornei pai, compre-
endi o verdadeiro significado da 
vida.  Ao ver meus meninos pela 
primeira vez, percebi o olhar de 
esperança que desde de peque-
nos já carregavam e então en-
tendi a importância de cuidar e 
transformar a realidade das cri-
anças e jovens da nossa Cuiabá.  
Hoje, comemoramos o Dia das 
Crianças, e apresento alguns 
projetos implementados ao 
longo da nossa gestão, todos 
pensados com muito carinho 
para transformar a realidade das 
crianças cuiabanas.  Nos últimos 
anos, modernizamos e amplia-
mos os programas Bom de Bola, 
Bom de Escola e o Siminina, me-
lhoramos a qualidade do ensino 
oferecido e fomos além, distri-
buindo o Kit Escolar aos alunos 
da rede municipal de ensino, au-
mentando assim o rendimento 

da nossa gurizada 💚  Aperte o 
play e confira um pouco mais 
dos projetos que levamos para 
as crianças e adolescentes da 
nossa capital.  #EmanuelPi-
nheiro15 #EmanuelPrefeito 
#AmorPorCuiabá #FelizDiadas-
Crianças 

vídeo 

11/10 227 

https://www.face-
book.com/brunoen-
glerdm/ví-
deos/2644735479112178/ 

7 Emanuel 
Pinheiro 

Nessa campanha, além de apre-
sentar o que eu penso e os meus 
planos para fazer nossa cidade 
continuar avançando, quero 
mostrar um pouco mais sobre a 
minha caminhada, minha vida e 
minha família, que, assim como 

foto 

7/10 195 

https://www.face-
book.com/brunoen-
glerdm/pho-
tos/a.2035884766663922/
2641083682810691/?type
=3 



  

 

a sua, tem um amor profundo 
por nossa terra e por nossa 
gente!   Arraste as imagens para 
o lado e descubra um pouco 
mais sobre quem eu sou :)  Para 
saber mais, adicione o número 
65 99938-1015 aos seus conta-
tos e envie uma mensagem com 
seu nome e bairro via What-

sApp.   Estou esperando 📲  
#EmanuelPinheiro15 #Emanuel-
Prefeito #AmorPorCuiabá 

8 Emanuel 
Pinheiro 

Boa tarde, minha gente!  Vou fa-
lar pra vocês que, aqui em Cui-
abá, trabalhamos pela qualidade 
de vida de todos e para todas as 
idades. Que o diga o pessoal que 
está com 60 anos ou mais e que 
conta as atrações e atividades do 
Centro de Convivência do Idoso, 
o CCI.  São 4 unidades localizadas 
nos bairros Dom Aquino, Novo 
Horizonte, Altos do Coxipó e no 
CPA III que atendem cerca de 2 
mil idosos cadastrados que po-
dem participar de cursos diver-
sos e oficinas.  Nessa gestão, im-
plantamos também o acesso à 
atendimento geriátrico com mé-
dicos, enfermeiros e técnicos de 
enfermagem.   Nosso governo 
reformou e ampliou as 4 unida-
des que agora estão novinhas 
em folha, com nova pintura, jar-
dinagem e instalação de novos 
equipamentos para a prática de 
exercícios e lazer.  Isso é inclusão 
social e olhar por quem tanto já 

fez pela nossa cidade 💚  Faça 
parte da minha lista de transmis-
são do WhatsApp e receba con-
teúdos sobre o que fizemos e o 
que ainda vamos fazer por Cui-
abá.   Adicione o número 65 
99938-1015 aos seus contatos e 
envie uma mensagem com seu 
nome e bairro. Simples assim 

✅  #EmanuelPinheiro15 #Ema-
nuelPrefeito #AmorPorCuiabá 
#CCI 

foto 

5/10 191 

https://www.face-
book.com/brunoen-
glerdm/pho-
tos/a.2035884766663922/
2639833422935717/?type
=3 

9 Emanuel 
Pinheiro 

Sempre falo sobre tomar deci-
sões com o coração na ponta da 
caneta e, posso dizer que muito 
disso aprendi e aprendo com as 
mulheres da minha vida.   Com 
minha mãe, aprendi a ser forte 

foto 

7/10 164 

https://www.face-
book.com/brunoen-
glerdm/pho-
tos/a.2035884766663922/
2641597756092617/?type
=3 



 

 

 

 

 

 

mas não perder a ternura, com a 
Márcia, aprendi e aprendo diari-
amente a me colocar no lugar do 
outro e, com as secretárias que 
compõem meu time de trabalho, 
aprendo que a presença femi-
nina é fundamental para cons-
truirmos uma cidade mais justa 
e igualitária.  A todas vocês, 
deixo o meu muito obrigado 
pelo apoio e o #MovimentoMu-
lher15 não para de crescer. Va-

mos em frente 💚 

10 Emanuel 
Pinheiro 

Hoje é dia de #TBTeste e já que 
estamos na semana da criança, 
fizemos uma edição especial 
com as ações voltadas para os 
pequenos.   Quer saber se já co-
nhece tudo sobre a minha ges-
tão?   O teste está lá nos stories 
do meu Instagram, mas você 
pode ir avaliando seus conheci-
mentos aqui pelo Facebook tam-
bém!   Acesse agora o #TBTeste: 
http://bit.ly/tbtestecriancas  E 
para quem não aguenta de curi-

osidade, alerta spoiler 🚨   Res-
postas:   Temos cerca de 54 mil 
crianças da rede municipal de 

ensino 📚  Os kits escolares ofe-
recem uniformes, tênis, mochila, 
estojo, cadernos, agenda, lápis 
de cor, giz de cera e muitos ou-

tros itens 📝  Os programas Si-
minina e Bom de Bola, Bom de 
Escola hoje estão ampliados e 
modernizados, garantindo aten-
dimento de qualidade para nos-

sas crianças 💚  Está gostando 
do #TBTeste? Deixe nos comen-
tários sugestões para os próxi-

mos ✅  #EmanuelPinheiro15 
#EmanuelPrefeito #AmorPor-
Cuiaba 

foto 

5/10 159 

https://www.face-
book.com/RodrigoPaiva-
Novo/pho-
tos/a.412212139209909/1
047480045683112/?type=
3 



  

 

Ranking 
Fortaleza 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 Capitão 
Wagner 

Traduzindo a pesquisa: a capital 

tá com o Capitão! 💙 9️ ⃣0 ⃣  #Pra-
CegoVer  Trecho do Jornal da 
Band com informações da pes-
quisa eleitoral do Instituto Pa-
raná Pesquisas, que apontam 
Capitão Wagner em primeiro lu-
gar, com 35% das intenções de 
votos. O segundo colocado, can-
didato B, aparece com 14,9%, e 
o terceiro colocado, candidato C, 
aparece com 10,1%. 

vídeo 16-out-20 1.296 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/ví-
deos/376684516818944/ 

2 
Luizi-
anne 
Lins 

🔴Segundo pesquisa do Ibope 
divulgada hoje, Luizianne está 
com 23% das intenções de voto, 
empatada com o candidato bol-
sonarista e rumo ao 2º turno! 

👊🏻 É tempo de comemorar e in-
tensificar a luta. Estamos cada 
vez mais próximos de ter a nossa 
Fortaleza para Todas e Todos de 

volta! ❤️   Propaganda Eleitoral. 
PT CNPJ: 38.844.259/0001-91  
#Luizianne13 #LuizianneLins 
#LuiziannePrefeita #Luizianne-
Lins #Luizianne13 

foto 15-out-20 864 

https://www.face-
book.com/luizianne-
linsPT/pho-
tos/a.567847113293147/3
438054739605689/?type=
3 

3 Capitão 
Wagner 

Resultado da Pesquisa Datafolha 
aponta que a capital tá com o 
Capitão.   #PraCegoVer  Post azul 
com informações da pesquisa 
Datafolha que apontam Capitão 
Wagner em primeiro lugar, com 
33% das intenções de votos, en-
quanto que o segundo colocado, 
candidato B, aparece com 24%, e 
o terceiro colocado, candidato C, 
aparece com 15%.  [Propaganda 
Eleitoral - CNPJ: 
38.521.568/0001 - 20] Coli-
gação: Uma Fortaleza de todos. 
PROS - PODEMOS - REPUBLICA-
NOS - PSC - PMN - PMB - AVANTE 
- PTC - DC 

foto 18-out-20 802 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/pho-
tos/a.1419096154852922/
3360639014031950/?type
=3 

4 Capitão 
Wagner 

Uma conversa sobre futebol, 

música e Vingadores.💙  Quer 
entrevistar o Capitão? Clique no 
link abaixo e deixe o seu contato. 
https://capitaowagner.com/ca-
dastro   #PraCegoVer Vídeo ao 
vivo, em estúdio com tela azul, 
que teve a participação de Capi-
tão Wagner e Kaio Cardoso con-
versando sobre futebol, música 

vídeo 14-out-20 707 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/ví-
deos/4809368865741777/ 



 

 

e Vingadores. (https://www.ins-
tagram.com/kaiocardosor/) 

5 
Luizi-
anne 
Lins 

Sua participação em nossa cam-
panha é essencial para que con-
sigamos resgatar a Fortaleza de 

#Luizianne13. ❤️ Acompanhe 
nossas redes, converse com os 
amigos e a família sobre nossa 
experiência, adesive seu carro e 

declare seu voto. ✊ Com você 
sempre seremos mais fortes! PT 

CNPJ: 38.844.259/0001-91 ⠀ 
#LuizianneLins #Luizianne13 
#aNossaFortaleza 

vídeo 15-out-20 586 

https://www.face-
book.com/luizianne-
linsPT/ví-
deos/332947484434645/ 

6 Capitão 
Wagner 

Mais uma pesquisa que nos co-
loca na frente. O Instituto Pa-
raná também crava a nossa lide-

rança. 🎉🎉🎉 #ACapitalTáCo-
mOCapitão  #PraCegoVer Post 
nas cores azul e branco, com in-
formações da pesquisa eleitoral 
do instituto Paraná Pesquisas, 
que apontam Capitão Wagner 
em primeiro lugar, com 35% das 
intenções de votos, enquanto 
que o segundo colocado, candi-
dato B, aparece com 14,9%, e o 
terceiro colocado, candidato C, 
aparece com 10,1%. 

foto 15-out-20 464 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/pho-
tos/a.1419096154852922/
3354397441322774/?type
=3 

7 Sarto 

O Time 12 só cresce! ✨  Esta-
mos muito felizes de ver que 
nossa mensagem de paz, amor e 
respeito está chegando aos for-
talezenses. Com humildade e 
compromisso com a população, 
estamos construindo uma cam-
panha pautada na verdade e no 
trabalho sério, e a melhor res-
posta disso é a confiança de vo-
cês.   Compartilhe esse post com 
seus amigos e nas redes sociais e 
vamos continuar caminhando 

juntos! 💛  Propaganda Eleitoral 
- Sarto 12 - CNPJ 

38.565.672/0001-17 ⠀ #Forta-
leza #OTrabalhoSérioNãoPode-
Parar #Juntos #Força #Coragem 
#SeguirEmFrente 

foto 14-out-20 407 

https://www.face-
book.com/sartopre-
feito12/pho-
tos/a.809700819055387/5
188770421148383/?type=
3 

8 
Luizi-
anne 
Lins 

Confere a letra do nosso jingle e 

canta com a gente. ❤️✨  Pro-
paganda Eleitoral. PT CNPJ: 
38.844.259/0001-91  .#Luizi-
anne13 #LuizianneLins #aNossa-
Fortaleza 

vídeo 13-out-20 399 

https://www.face-
book.com/luizianne-
linsPT/ví-
deos/642808003048826/ 

9 Capitão 
Wagner 

Disparou! 🙏🏻🙌🏻  #PraCegoVer 
Vídeo que mostra dados de uma 

vídeo 18-out-20 368 https://www.face-
book.com/capitaowagner-



  

 

 

pesquisa onde Capitão Wagner 
aparece em primeiro lugar. Ao 
longo do vídeo, aparecem pes-
soas acenando para o Capitão 
em uma carreata. 

sousa/ví-
deos/677136752928005/ 

10 Capitão 
Wagner 

A impunidade não irá prevale-
cer. Apoio e concordo com o po-
sicionamento do senador e 
amigo, Eduardo Girão, sobre a 
operação da Polícia Federal, 

hoje, em Fortaleza. ✔️  #PraCe-
goVer Print de um Tweet do Se-
nador Eduardo Girão: operação 
da PF hoje em Fortaleza inves-
tiga propina ao grupo político 
que domina o Ceará há décadas. 
A verdade virá à tona e o bem 
prevalecerá. Temos que somar 
esforços, a favor da Ética e con-
tra a chaga da corrupção! Nin-
guém está acima da lei. Tudo no 
tempo de Deus. Paz & bem! 

foto 16-out-20 365 

https://www.face-
book.com/capitaowagner-
sousa/pho-
tos/a.1419096154852922/
3357064251056093/?type
=3 



 

 

Ranking 
Porto Ve-

lho 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 Breno 
Mendes 

#MUDANÇA: Pastor Josinelio e eu 
iremos RESPEITAR você morador da 
Zona Leste, pois conhecemos de 
fato a sua realidade. . . . . . .  Junte-
se no nosso grupo de fiscais do 
povo:https://chat.what-
sapp.com/KCBsZL001alK6yOYTO4y
9y  Por falar nisso, você já conferiu 
nosso plano?! Confira 
agora:http://bit.ly/PlanoDeGo-
verno70  #FiscalDoPovo #DrBreno-
Mendes #Todos70 #avantepatrio-
tas #Avante70 #portovelho  #fecha-
docombrenomendes #dopovopara-
opovo #Rondonia #Brasil #TMJ 
#BrasilAcimaDeTudoDeusAcimaDe-
Todos 

vídeo 12-out-20 1.155 

https://www.face-
book.com/brenomende-
sadvogado/ví-
deos/389526345789413/ 

2 Breno 
Mendes 

#PORTOVELHO: começamos a 

nossa caminhada para a vitória ✌   
#fechadocombrenomendes  
#DrBrenoMendes  #FiscalDoPovo 

vídeo 12-out-20 667 

https://www.face-
book.com/brenomende-
sadvogado/ví-
deos/789305291857371/ 

3 Breno 
Mendes 

#superação: começamos a nossa 

caminhada rumo a vitória     , a 
nossa história é de superação, grati-
dão a cada seguidor, a cada apoia-
dor, aos amigos do zap, aos grupos 
de apoio, a minha família e a do Pas-
tor Josinelio Muniz, do povo para o 
povo, com cada patriota iremos 
avante.  #fechadocomBrenomen-
des #FiscalDoPovo #DrBrenoMen-
des 

vídeo 15-out-20 502 

https://www.face-
book.com/brenomende-
sadvogado/ví-
deos/352710946148007/ 

4 Dr. Hildon 

Meus amigos, vejam como está fi-
cando a revitalização da nossa Es-
trada de Ferro Madeira Mamoré, 
onde estamos trabalhando para 
resgatar um patrimônio histórico 
inestimável de Porto Velho.  Depois 
de muitos danos causados pela en-
chente do Rio Madeira, nossa Es-
trada de Ferro necessitava de repa-
ros e, com um investimento de mais 
de 30 milhões, hoje nosso sonho se 
torna realidade e temos uma obra 
digna para a população da nossa ca-
pital.  #PVHJáTemPrefeito #Hil-
don45 #ViceMaurícioCarvalho 
#OtrabalhoContinua #portovelho 

foto 16-out-20 386 

https://www.face-
book.com/drhildon/pho-
tos/a.535690319960473/1
470808786448617/?type=
3 

5 Dr. Hildon Tema de hoje: Iluminação vídeo 14-out-20 371 
https://www.face-
book.com/drhildon/ví-
deos/3424091521000331/ 



  

 

 

6 Dr. Hildon 

Meus amigos, temos mais um en-
contro virtual para conversar sobre 
o futuro da nossa cidade.   Educação 
é o principal tema da nossa live de 
hoje. Vamos juntos conversar sobre 
o trabalho desenvolvido na educa-
ção de Porto Velho ao longo destes 
quatros anos.   Eu espero você a 
partir das 21h, em uma transmissão 
ao vivo no meu perfil do Facebook!  
#PVHJáTemPrefeito #Hildon45 #Vi-
ceMaurícioCarvalho #OTrabalho-
Continua 

vídeo 16-out-20 300 
https://www.face-
book.com/drhildon/ví-
deos/671142083529749/ 

7 Dr. Hildon 

O nosso maior patrimônio é nossa 
gente. Uma gente que tem história 
e uma história que precisa ser res-
gatada para jamais ser esquecida.   
Em 2016 eu fiz a promessa de cuidar 
de Porto Velho fazendo o melhor. 
Hoje temos o complexo da Madeira 
Mamoré totalmente revitalizado. 
Uma obra que muitos portovelhen-
ses achavam que nunca seria feita.   
Tenho orgulho de apresentar a to-
dos vocês o novo complexo da Ma-
deira Mamoré. Nossa história está 
viva.  #PVHJáTemPrefeito #hil-
don45 #ViceMaurícioCarvalho 
#OtrabalhoContinua 

vídeo 16-out-20 274 
https://www.face-
book.com/drhildon/ví-
deos/377054386654897/ 

8 Breno 
Mendes 

#FiscalDoPovo: lutando por você ter 
uma oportunidade! vídeo 14-out-20 261 

https://www.face-
book.com/brenomende-
sadvogado/ví-
deos/260251055370349/ 

9 Breno 
Mendes 

#FiscalDoPovo no Bairro Nacional. 
#fechadocombrenomendes 
#DrBrenoMendes #Avante70 
#BM70 #portovelho 

vídeo 17-out-20 250 

https://www.face-
book.com/brenomende-
sadvogado/ví-
deos/659595804701822/ 

10 Lindomar 
Garçon Resumo da semana #10 vídeo 12-out-20 220 

https://www.face-
book.com/LindomarGarco-
nOficial/ví-
deos/2744756249127737/ 



 

 

Ranking 
Vitória 

Página Post Recurso Data Comparti-
lhamentos 

Link 

1 
Delegado 
Lorenzo Pa-
zolini 

Garantir segurança à população 
depende diretamente da quali-
dade da educação que oferece-
mos as nossas crianças! Por uma 
Vitória mais justa e igualitária. 

Por uma Vitória de todos! 🤜🏻🤛🏾 
#PAZoline10 #Estefanevice #pa-

zeigualdade🤜🏻🤛🏾 #vitoriaes 
#novapolitica #capixabadagema 

vídeo 14-out-20 110 

https://www.face-
book.com/delegadoloren-
zopazolinioficial/ví-
deos/3975844722431601/ 

2 
Delegado 
Lorenzo Pa-
zolini 

Hoje é o Dia Mundial da Alimen-

tação 🍽 e entre nossas propos-
tas está a reativação do restau-
rante popular de Vitória. É com-

promisso nosso! 👍🏻 Vitória não 
será mais a capital da desigual-
dade!  #PAZolini10 #Estefane-

vice #pazeigualdade🤜🏻🤛🏾 #no-
vapolitica #vitoriaes #compro-
missonosso 

vídeo 16-out-20 102 

https://www.face-
book.com/delegadoloren-
zopazolinioficial/ví-
deos/384088722769965/ 

3 
Delegado 
Lorenzo Pa-
zolini 

Nossa campanha está ganhando 
as ruas e com a menor rejeição 
entre os candidatos de ponta!   O 
movimento #PAZeIgualdade só 
cresce!  E você, já faz parte?  
Junte-se a nós!  Por uma Vitória 
mais justa, uma Vitória de todos! 

foto 15-out-20 88 

https://www.face-
book.com/delegadoloren-
zopazolinioficial/pho-
tos/a.1742629679196828/
3503590636434048/?type
=3 

4 
Delegado 
Lorenzo Pa-
zolini 

Venha você também para o mo-

vimento 1 ⃣0 ⃣, o movimento que 

quer Paz e Igualdade 🤜🏻🤛🏾 

para Vitória! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Para 
solicitar os nossos materiais, 
como adesivos e panfletos, 
basta ligar ou mandar mensa-
gem via WhatsApp para o nú-

mero (27) 99613-7428 📲 🔟 

😀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   Aproveite para 
marcar a gente nas suas fotos e 
vídeos por meio das nossas 
hashtags #PAZoline10 #pazei-
gualdade  #PAZoline10 #Estefa-

nevice #pazeigualdade🤜🏻🤛🏾 
#vitoriaes #novapolitica #capixa-

badagema ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #prace-
gover Post sobre a ação “Dezli-
very” em referência a palavra 
Delivery. Acima e à esquerda lê-
se a frase Ligou! Adesivou! 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Na lateral há uma 
foto do Pazolini e logo abaixo o 
telefone de contato (27) 99613-
7428, com a frase: Ligue agora 
ou manda um WhatsApp que a 

gente vai até você. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

foto 14-out-20 70 

https://www.face-
book.com/delegadoloren-
zopazolinioficial/pho-
tos/a.1282234235236377/
3503414793118299/?type
=3 



  

 

No rodapé está a hashtag: bora 
adesivar e o logotipo do movi-
mento, Prefeito Delegado Pazo-
lini 10, Vice: Capitã Estéfane. 

5 
Delegado 
Lorenzo Pa-
zolini 

Segurança não tem mistério. O 
jeito é enfrentar e resolver. Este 
é o meu compromisso por uma 
Vitória de Paz e Igual-

dade.🤜🏻🤛🏾 #PAZoline10 #Este-

fanevice #pazeigualdade🤜🏻🤛🏾 
#vitoriaes #novapolitica #capixa-
badagema 

vídeo 13-out-20 68 

https://www.face-
book.com/delegadoloren-
zopazolinioficial/ví-
deos/408582820142744/ 

6 
Delegado 
Lorenzo Pa-
zolini 

Agora à noite nosso movimento 

mostrou a força que tem! 🚀 1 ⃣0 ⃣  
Um grande Encontro 10 aconte-
ceu na sede do nosso Comitê, na 
Avenida Fernando Ferrari, e foi 
acompanhado por nossa equipe, 
lideranças, amigos e apoiadores.   
Seguiremos firmes! Vitória 
nunca mais será a mesma! Nossa 
capital será a cidade da Paz e da 
Igualdade!   #PAZolini10 #Estefa-

nevice #pazeigualdade🤜🏻🤛🏾 
#vitoriaes 

foto 16-out-20 65 

https://www.face-
book.com/delegadoloren-
zopazolinioficial/pho-
tos/a.1282234235236377/
3506455442814234/?type
=3 

7 
Delegado 
Lorenzo Pa-
zolini 

Pude fazer muito pela população 
na polícia. Coloquei atrás das 
grades criminosos de todos os ti-
pos, em todas as esferas sociais, 
sem fazer qualquer distinção de 
classe. Só enxergava os delitos 

cometidos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Justa-
mente por essa postura, meu 
trabalho começou a “incomo-
dar”. Forças se movimentaram 
para colocar fim às minhas 
ações. Vi que a única alternativa 
para continuar brigando pelos 
direitos dos cidadãos, sendo voz 
ativa,era na política. Em 2018, 
me candidatei a deputado esta-
dual e fui eleito com 43.293 vo-

tos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ De lá para cá a 
rotina continua sendo de muito 
trabalho sério, responsabilidade 
com o dinheiro do cidadão, pro-
postas concretas que impactam 
diretamente a sociedade e uma 
motivação que só cresce! Quero 
ser o próximo prefeito de Vitó-
ria! Acredito que é possível cons-
truir uma sociedade mais justa e 
igualitária. Para isso conto com o 

seu voto! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #PAZo-
lini10 #Estefanevice #pazeigual-

dade🤜🏻🤛🏾 #novapolitica #capi-

foto 15-out-20 60 

https://www.face-
book.com/delegadoloren-
zopazolinioficial/pho-
tos/a.1282234235236377/
3505160526277059/?type
=3 



 

 

xabadagema #vitoriaes #tbt 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #pracegover No 
post há uma foto do Pazolini na 
cerimônia de posse como Depu-
tado Estadual em 2019. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Acima à esquerda 
está escrito Arquivo 10 e abaixo 
à direita está o logotipo do mo-
vimento, Prefeito Delegado Pa-
zolini 10, Vice: Capitã Estéfane. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Na lateral es-
querda há a sigla TBT em con-
torno do alto até o final do post. 

8 
Delegado 
Lorenzo Pa-
zolini 

Correr ao ar livre, interagir com 
outras crianças, brincar...coisas 
que todo pequeno deve e tem o 
direito de fazer. E é justamente 
por isso que criança precisa ser 
levada a SÉRIO.  Passei pela De-
legacia Especializada do Adoles-
cente em conflito com a Lei e, 
também, pela Delegacia de Pro-
teção à Criança e ao Adoles-
cente, onde fiz valer as prerroga-
tivas dos menores de idade e 
meu trabalho se tornou conhe-

cido. 👮🏻♂ 🚔 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Como 
Deputado Estadual, tive sancio-
nada pelo Governo a Lei 
10.983/2019, que dispõe sobre a 
proibição da entrada, perma-
nência e hospedagem de crian-
ças e adolescentes em motéis ou 
estabelecimentos semelhante. 

🖊 📄 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Também 
instituí a Semana Estadual de In-
centivo à Adoção de Crianças e 
Adolescentes (Lei 11.057/2019). 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Criei a Semana Es-
tadual de Segurança nas Escolas 
(Lei 11.074/2019), para promo-
ver a aproximação das escolas 
com os órgãos de segurança pú-

blica. 👧🏻🧒🏽👮🏻♂  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Co-
memorar o dia das crianças de 
verdade é comemorar as con-
quistas que alcançamos pelo 
bem-estar e desenvolvimento 
próspero e saudável dos peque-

nos! 👍🏻⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  #PAZo-
lini10 #Estefanevice #pazeigual-

dade🤜🏻🤛🏾 #novapolitica #vito-
riaes #diadascriancas #criancas-
levadasaserio  #pracegover Post 
com Lorenzo Pazolini tocando o 
punho com uma criança durante 
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uma feira. Ao fundo a candidata 
à vice prefeitura, Capitã Esté-
fane. Texto da imagem diz “ Cri-
ança deve ser levada a sério”. No 
rodapé do da imagem, uma 
barra azul com o logotipo do 
candidato Lorenzo Pazolini 10 

9 Fabrício 
Gandini 

Comecei o dia cheio de anima-
ção e esperança! Caminhei por 
Itararé e pude conversar com 
moradores e comerciantes e ou-
vir as demandas para fazer o 
bairro avançar.  E você? Já con-
feriu meu plano de governo? São 
99 páginas com metas de ver-
dade e sem lero-lero: plano.gan-
dini23.com.br  #AvançaVitória 
#EssePlanoéTOP #Gandini23 

foto 14-out-20 56 

https://www.face-
book.com/gandinifabri-
cio/pho-
tos/a.262714220497442/2
923114334457404/?type=
3 

10 Fabrício 
Gandini 

O Plano de Governo de Gandini 
e Nathan é fruto de diálogo com 

mais de duas mil pessoas.  🚀 
Vamos avançar com ações de se-
gurança como a segunda onda 
do Cerco Inteligente e com in-
vestimento na nossa Guarda 

Municipal. 🚀 Vamos avançar 
atraindo investimentos para o 
turismo e criando mais espaços 
de turismo, lazer, gastronomia e 
eventos, a começar pela Orla 

Noroeste. 🚀Vamos avançar 
para que Vitória seja um dos 
destinos mais visitados por turis-
tas não só do Brasil, mas do 
mundo todo.  Com integração e 
inteligência, com amor pela ci-
dade, responsabilidade e com 
estratégias e metas concretas. 
Vem com o time 23!  Conheça o 
Plano: www.plano.gan-
dini23.com.br  #AvançaVitória 
#SonhosParaVitória 
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ANEXO 1 

PÁGINAS MONI-
TORADAS 
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ESTADO CIDADE CANDIDATO PARTIDO 
AC RIO BRANCO JAMYL ASFURY PSC 
AC RIO BRANCO SOCORRO NERI PSB 
AC RIO BRANCO JARBAS SOSTER AVANTE 
AC RIO BRANCO TIÃO BOCALOM PP 
AC RIO BRANCO DANIEL ZEN PT 
AC RIO BRANCO ROBERTO DUARTE MDB 
AC RIO BRANCO MINORU KINPARA PSDB 
AL MACEIÓ CORINTHO CAMPELO PMN 
AL MACEIÓ VALERIA CORREIA PSOL 
AL MACEIÓ CICERO FILHO PC do B 
AL MACEIÓ LENILDA LUNA UP 
AL MACEIÓ JOSAN LEITE PATRIOTA 
AL MACEIÓ JHC PSB 
AL MACEIÓ ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA MDB 
AL MACEIÓ CÍCERO ALMEIDA DC 
AL MACEIÓ DAVI FILHO PP 
AL MACEIÓ RICARDO BARBOSA PT 
AM MANAUS CHICO PRETO DC 
AM MANAUS GILBERTO VASCONCELOS PSTU 
AM MANAUS MARCELO AMIL PC do B 
AM MANAUS RICARDO NICOLAU PSD 
AM MANAUS ZE RICARDO PT 
AM MANAUS ALFREDO NASCIMENTO PL 
AM MANAUS ROMERO REIS NOVO 
AM MANAUS AMAZONINO MENDES PODE 
AM MANAUS CAPITÃO ALBERTO NETO REPUBLICANOS 
AM MANAUS DAVID ALMEIDA AVANTE 
AM MANAUS CORONEL MENEZES PATRIOTA 
AP MACAPÁ HAROLDO IRAM PTC 
AP MACAPÁ JOSIEL DEM 
AP MACAPÁ PAULO LEMOS PSOL 
AP MACAPÁ GIANFRANCO PSTU 
AP MACAPÁ PROFESSOR MARCOS PT 
AP MACAPÁ CIRILO FERNANDES PRTB 
AP MACAPÁ CAPI PSB 
AP MACAPÁ PATRÍCIA FERRAZ PODE 
AP MACAPÁ GUARACY PSL 
AP MACAPÁ DR FURLAN CIDADANIA 
BA SALVADOR MAJOR DENICE PT 
BA SALVADOR BACELAR PODE 
BA SALVADOR CEZAR LEITE PRTB 
BA SALVADOR OLIVIA PC do B 
BA SALVADOR BRUNO REIS DEM 
BA SALVADOR CELSINHO COTRIM PROS 
BA SALVADOR HILTON COELHO PSOL 
BA SALVADOR PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO AVANTE 



  

 

BA SALVADOR RODRIGO PEREIRA PCO 
CE FORTALEZA SAMUEL BRAGA PATRIOTA 
CE FORTALEZA PAULA COLARES UP 
CE FORTALEZA CELIO STUDART PV 
CE FORTALEZA RENATO ROSENO PSOL 
CE FORTALEZA ANIZIO PC do B 
CE FORTALEZA LUIZIANNE LINS PT 
CE FORTALEZA CAPITÃO WAGNER PROS 
CE FORTALEZA HEITOR FÉRRER SOLIDARIEDADE 
CE FORTALEZA SARTO PDT 
CE FORTALEZA HEITOR FREIRE PSL 
CE FORTALEZA JOSÉ LOURETO PCO 
ES VITÓRIA GILBERTINHO CAMPOS PSOL 
ES VITÓRIA RAPHAEL FURTADO PSTU 
ES VITÓRIA HALPHER LUIGGI PL 
ES VITÓRIA CAPITÃO ASSUMÇÃO PATRIOTA 
ES VITÓRIA NAMY CHEQUER PC do B 
ES VITÓRIA JOAO COSER PT 
ES VITÓRIA MAZINHO PSD 
ES VITÓRIA GANDINI CIDADANIA 
ES VITÓRIA SERGIO SÁ PSB 
ES VITÓRIA NEUZINHA PSDB 
ES VITÓRIA DELEGADO PAZOLINI REPUBLICANOS 
ES VITÓRIA CORONEL NYLTON NOVO 
ES VITÓRIA ERON DOMINGOS PRTB 
ES VITÓRIA FABIO LOUZADA MDB 
GO GOIÂNIA FÁBIO JUNIOR UP 
GO GOIÂNIA MANU JACOB PSOL 
GO GOIÂNIA VANDERLAN CARDOSO PSD 
GO GOIÂNIA CRISTIANO CUNHA PV 
GO GOIÂNIA VIRMONDES CRUVINEL CIDADANIA 
GO GOIÂNIA DELEGADA ADRIANA ACCORSI PT 
GO GOIÂNIA MAJOR ARAÚJO PSL 
GO GOIÂNIA MAGUITO VILELA MDB 
GO GOIÂNIA GUSTAVO GAYER DC 
GO GOIÂNIA SAMUEL ALMEIDA PROS 
GO GOIÂNIA ALYSSON LIMA SOLIDARIEDADE 
GO GOIÂNIA TALLES BARRETO PSDB 
GO GOIÂNIA ELIAS VAZ PSB 
GO GOIÂNIA DRA. CRISTINA PL 
GO GOIÂNIA ANTÔNIO VIEIRA NETO PCB 
GO GOIÂNIA VINÍCIUS GOMES PCO 
MA SÃO LUÍS MADEIRA SOLIDARIEDADE 
MA SÃO LUÍS HERTZ DIAS PSTU 
MA SÃO LUÍS PROFESSOR FRANKLIN PSOL 
MA SÃO LUÍS SILVIO ANTONIO PRTB 
MA SÃO LUÍS DUARTE REPUBLICANOS 



 

 

MA SÃO LUÍS BIRA  PSB 
MA SÃO LUÍS RUBENS JUNIOR PC do B 
MA SÃO LUÍS ADRIANO SARNEY PV 
MA SÃO LUÍS NETO EVANGELISTA DEM 
MA SÃO LUÍS JEISAEL REDE 
MA SÃO LUÍS YGLÉSIO MOYSES PROS 
MA SÃO LUÍS EDUARDO BRAIDE PODE 
MG BELO HORIZONTE MARILIA DOMINGUES PCO 
MG BELO HORIZONTE LUISA BARRETO PSDB 
MG BELO HORIZONTE MARCELO SOUZA E SILVA PATRIOTA 
MG BELO HORIZONTE LAFAYETTE ANDRADA REPUBLICANOS 
MG BELO HORIZONTE JOÃO VITOR XAVIER CIDADANIA 
MG BELO HORIZONTE WADSON RIBEIRO PC do B 
MG BELO HORIZONTE RODRIGO PAIVA NOVO 
MG BELO HORIZONTE NILMÁRIO MIRANDA PT 
MG BELO HORIZONTE PROFESSOR WENDEL MESQUITA SOLIDARIEDADE 
MG BELO HORIZONTE WANDERSON ROCHA PSTU 
MG BELO HORIZONTE KALIL PSD 
MG BELO HORIZONTE FABIANO CAZECA PROS 
MG BELO HORIZONTE BRUNO ENGLER PRTB 
MG BELO HORIZONTE CABO XAVIER PMB 
MG BELO HORIZONTE ÁUREA CAROLINA PSOL 
MS CAMPO GRANDE CRIS DUARTE PSOL 
MS CAMPO GRANDE PEDRO KEMP PT 
MS CAMPO GRANDE MARCELO MIGLIOLI SOLIDARIEDADE 
MS CAMPO GRANDE PAULO MATOS PSC 
MS CAMPO GRANDE MARQUINHOS TRAD PSD 
MS CAMPO GRANDE ESACHEU NASCIMENTO PP 
MS CAMPO GRANDE MARCIO FERNANDES MDB 
MS CAMPO GRANDE JOÃO HENRIQUE PL 
MS CAMPO GRANDE PROMOTOR HARFOUCHE AVANTE 
MS CAMPO GRANDE MARCELO BLUMA PV 
MS CAMPO GRANDE DAGOBERTO PDT 
MS CAMPO GRANDE TRUTIS PSL 
MS CAMPO GRANDE DELEGADA SIDNÉIA TOBIAS PODE 
MS CAMPO GRANDE GUTO SCARPANTI NOVO 
MS CAMPO GRANDE THIAGO DE CARVALHO ASSAD PCO 
MT CUIABÁ ROBERTO FRANÇA PATRIOTA 
MT CUIABÁ AÉCIO RODRIGUES PSL 
MT CUIABÁ JULIER PT 
MT CUIABÁ EMANUEL PINHEIRO MDB 
MT CUIABÁ GISELA SIMONA PROS 
MT CUIABÁ PAULO HENRIQUE GRANDO NOVO 
MT CUIABÁ ABILIO PODE 
MT CUIABÁ GILBERTO LOPES FILHO PSOL 
PA BELÉM DELEGADO FEDERAL EGUCHI PATRIOTA 
PA BELÉM GUILHERME LESSA PTC 



  

 

PA BELÉM MARIO COUTO PRTB 
PA BELÉM EDMILSON RODRIGUES PSOL 
PA BELÉM THIAGO ARAUJO CIDADANIA 
PA BELÉM PRIANTE MDB 
PA BELÉM CLEBER RABELO PSTU 
PA BELÉM CASSIO ANDRADE PSB 
PA BELÉM VAVÁ MARTINS REPUBLICANOS 
PA BELÉM DR JERONIMO PMB 
PA BELÉM GUSTAVO SEFER PSD 
PA BELÉM JAIR LOPES PCO 
PB JOÃO PESSOA RAFAEL FREIRE UP 
PB JOÃO PESSOA PABLO HONORATO NASCIMENTO PSOL 
PB JOÃO PESSOA EDILMA FREIRE PV 
PB JOÃO PESSOA RICARDO COUTINHO PSB 
PB JOÃO PESSOA RAMA DANTAS PSTU 
PB JOÃO PESSOA CICERO LUCENA PP 
PB JOÃO PESSOA RUY CARNEIRO PSDB 
PB JOÃO PESSOA NILVAN FERREIRA MDB 
PB JOÃO PESSOA ANÍSIO MAIA PT 
PB JOÃO PESSOA RAONI DEM 
PB JOÃO PESSOA CAMILO DUARTE PCO 
PB JOÃO PESSOA WALLBER VIRGOLINO PATRIOTA 
PB JOÃO PESSOA JOÃO ALMEIDA SOLIDARIEDADE 
PB JOÃO PESSOA CARLOS MONTEIRO REDE 
PE RECIFE THIAGO SANTOS UP 
PE RECIFE CARLOS PSL 
PE RECIFE MARILIA ARRAES PT 
PE RECIFE MARCO AURELIO MEU AMIGO PRTB 
PE RECIFE JOÃO CAMPOS PSB 
PE RECIFE MENDONÇA FILHO DEM 
PE RECIFE DELEGADA PATRICIA PODE 
PE RECIFE CORONEL FEITOSA PSC 
PE RECIFE CHARBEL NOVO 
PE RECIFE CLAUDIA RIBEIRO PSTU 
PE RECIFE VICTOR ASSIS PCO 
PI TERESINA KLEBER MONTEZUMA PSDB 
PI TERESINA PEDRO LAURENTINO UP 
PI TERESINA GESSY FONSECA PSC 
PI TERESINA GERVÁSIO SANTOS PSTU 
PI TERESINA FABIO NOVO PT 
PI TERESINA SIMONE PEREIRA PSD 
PI TERESINA LUCINEIDE BARROS PSOL 
PI TERESINA FÁBIO SÉRVIO PROS 
PI TERESINA LOURDES MELO PCO 
PI TERESINA FABIO ABREU PL 
PI TERESINA MAJOR DIEGO MELO PATRIOTA 
PI TERESINA DR PESSOA MDB 



 

 

PI TERESINA MARIO ROGERIO CIDADANIA 
PR CURITIBA ELOY CASAGRANDE REDE 
PR CURITIBA LETÍCIA LANZ PSOL 
PR CURITIBA PAULO OPUSZKA PT 
PR CURITIBA CAROL ARNS PODE 
PR CURITIBA PROFESSORA SAMARA PSTU 
PR CURITIBA FERNANDO FRANCISCHINI PSL 
PR CURITIBA CAMILA LANES PC do B 
PR CURITIBA PROFESSOR MOCELLIN PV 
PR CURITIBA JOÃO ARRUDA MDB 
PR CURITIBA RAFAEL GRECA DEM 
PR CURITIBA MARISA LOBO AVANTE 
PR CURITIBA ZÉ BONI PTC 
PR CURITIBA DR JOÃO GUILHERME DO NOVO NOVO 
PR CURITIBA GOURA PDT 
PR CURITIBA CHRISTIANE YARED PL 
PR CURITIBA DIOGO FURTADO PCO 
RJ RIO DE JANEIRO HENRIQUE SIMONARD PCO 
RJ RIO DE JANEIRO GLÓRIA HELOIZA PSC 
RJ RIO DE JANEIRO PAULO MESSINA MDB 
RJ RIO DE JANEIRO EDUARDO PAES DEM 
RJ RIO DE JANEIRO CRIVELLA REPUBLICANOS 
RJ RIO DE JANEIRO BENEDITA DA SILVA PT 
RJ RIO DE JANEIRO CYRO GARCIA PSTU 
RJ RIO DE JANEIRO FRED LUZ NOVO 
RJ RIO DE JANEIRO CLARISSA GAROTINHO PROS 
RJ RIO DE JANEIRO BANDEIRA DE MELLO REDE 
RJ RIO DE JANEIRO DELEGADA MARTHA ROCHA PDT 
RJ RIO DE JANEIRO SUÊD PMB 
RJ RIO DE JANEIRO RENATA SOUZA PSOL 
RJ RIO DE JANEIRO LUIZ LIMA PSL 
RN NATAL NEVINHA VALENTIM PSOL 
RN NATAL FERNANDO FREITAS PC do B 
RN NATAL DELEGADO SERGIO LEOCÁDIO PSL 
RN NATAL CORONEL HELIO OLIVEIRA PRTB 
RN NATAL CORONEL AZEVEDO PSC 
RN NATAL HERMANO MORAIS PSB 
RN NATAL AFRÂNIO MIRANDA PODE 
RN NATAL ALVARO PSDB 
RN NATAL ROSÁLIA FERNANDES PSTU 
RN NATAL CARLOS ALBERTO (BETO) PV 
RN NATAL FERNANDO PINTO NOVO 
RN NATAL KELPS LIMA SOLIDARIEDADE 
RN NATAL SENADOR JEAN PT 
RN NATAL JAIDY OLIVEIRA DE SOUSA DC 
RO PORTO VELHO EDVALDO SOARES PSC 
RO PORTO VELHO CORONEL RONALDO FLORES SOLIDARIEDADE 



  

 

RO PORTO VELHO TED WILSON PRTB 
RO PORTO VELHO LINDOMAR GARÇON REPUBLICANOS 
RO PORTO VELHO VINICIUS MIGUEL CIDADANIA 
RO PORTO VELHO PIMENTA DE RONDÔNIA PSOL 
RO PORTO VELHO WILLIAMES PIMENTEL  MDB 
RO PORTO VELHO HILDON CHAVES PSDB 
RO PORTO VELHO GENECI GONÇALVES PSTU 
RO PORTO VELHO CRISTIANE LOPES PP 
RO PORTO VELHO SARGENTO EYDER BRASIL PSL 
RO PORTO VELHO DR. BRENO MENDES AVANTE 
RO PORTO VELHO LEONEL BERTOLIN PTB 
RO PORTO VELHO RAMON CUJUI PT 
RO PORTO VELHO SAMUEL COSTA PC do B 
RR BOA VISTA WILSON PRÉCOMA PCO 
RR BOA VISTA OTTACI SOLIDARIEDADE 
RR BOA VISTA ARTHUR HENRIQUE MDB 
RR BOA VISTA PR ISAMAR PODE 
RR BOA VISTA NICOLETTI PSL 
RR BOA VISTA SHÉRIDAN PSDB 
RR BOA VISTA LUCIANO CASTRO PL 
RR BOA VISTA LINOBERG REDE 
RR BOA VISTA GERLANE PP 
RR BOA VISTA SHAOLYN GOMES PMN 
RR BOA VISTA FABIO ALMEIDA PSOL 
RS PORTO ALEGRE RODRIGO MARONI PROS 
RS PORTO ALEGRE SEBASTIÃO MELO MDB 
RS PORTO ALEGRE MONTSERRAT MARTINS PV 
RS PORTO ALEGRE MANUELA PC do B 
RS PORTO ALEGRE NELSON MARCHEZAN JÚNIOR PSDB 
RS PORTO ALEGRE VALTER PSD 
RS PORTO ALEGRE FERNANDA MELCHIONNA PSOL 
RS PORTO ALEGRE FORTUNATI PTB 
RS PORTO ALEGRE JULIO FLORES PSTU 
RS PORTO ALEGRE JOÃO DERLY REPUBLICANOS 
RS PORTO ALEGRE GUSTAVO PAIM PP 
RS PORTO ALEGRE JULIANA BRIZOLA PDT 
RS PORTO ALEGRE LUIZ DELVAIR PCO 
SC FLORIANÓPOLIS HELIO BAIRROS PATRIOTA 
SC FLORIANÓPOLIS GEAN DEM 
SC FLORIANÓPOLIS DR RICARDO SOLIDARIEDADE 
SC FLORIANÓPOLIS PEDRÃO PL 
SC FLORIANÓPOLIS ALEXANDER BRASIL PRTB 
SC FLORIANÓPOLIS ANGELA AMIN PP 
SC FLORIANÓPOLIS GABRIELA SANTETTI PSTU 
SC FLORIANÓPOLIS PROFESSOR ELSON PSOL 
SC FLORIANÓPOLIS ORLANDO NOVO 
SC FLORIANÓPOLIS JAIR FERNANDES PCO 



 

 

SE ARACAJU DELEGADO PAULO MARCIO DC 
SE ARACAJU ALMEIDA LIMA PRTB 
SE ARACAJU GILVANI SANTOS PSTU 
SE ARACAJU LÚCIO FLÁVIO AVANTE 
SE ARACAJU ALEXIS PEDRÃO PSOL 
SE ARACAJU DELEGADA DANIELLE CIDADANIA 
SE ARACAJU EDVALDO PDT 
SE ARACAJU GEORLIZE DEM 
SE ARACAJU MÁRCIO MACEDO PT 
SE ARACAJU RODRIGO VALADARES PTB 
SE ARACAJU JURACI NUNES PMB 
SP SÃO PAULO LEVY FIDELIX PRTB 
SP SÃO PAULO BRUNO COVAS PSDB 
SP SÃO PAULO MÁRCIO FRANÇA PSB 
SP SÃO PAULO ANDREA MATARAZZO PSD 
SP SÃO PAULO VERA PSTU 
SP SÃO PAULO JOICE HASSELMANN PSL 
SP SÃO PAULO CELSO RUSSOMANNO REPUBLICANOS 
SP SÃO PAULO ANTÔNIO CARLOS PCO 
SP SÃO PAULO ORLANDO SILVA PC do B 
SP SÃO PAULO GUILHERME BOULOS PSOL 
SP SÃO PAULO MARINA HELOU REDE 
SP SÃO PAULO ARTHUR DO VAL PATRIOTA 
SP SÃO PAULO SABARÁ NOVO 
SP SÃO PAULO JILMAR TATTO PT 
TO PALMAS VILELA DO PT PT 
TO PALMAS BARISON REPUBLICANOS 
TO PALMAS MAX DORNELLYS PTC 
TO PALMAS DR JOAQUIM ROCHA PMB 
TO PALMAS MARCELO LELIS PV 
TO PALMAS ELI BORGES SOLIDARIEDADE 
TO PALMAS CINTHIA RIBEIRO PSDB 
TO PALMAS PROFESSOR JÚNIOR GEO PROS 
TO PALMAS PROFESSOR BAZZOLI PSOL 
TO PALMAS VANDA MONTEIRO PSL 
TO PALMAS TIAGO AMASTHA ANDRINO PSB 
TO PALMAS ALAN BARBIERO PODE 

 


